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Executive summary 

Background Never has the topic of healthiness and the information of the consumers been more relevant. 

Still more labels are making their appearance on food packaging, all with the purpose of educating the con-

sumers towards making healthier and more environmentally friendly choices. However, earlier studies have 

shown that the consumers don’t always understand what the different labels mean and that consumers rarely 

use them in their decision-making process. 

The objective The objective of this study is to examine which role the labels on food packaging have in the 

mind of the consumer. Do the labels in fact help the consumers make healthy and environmentally conscious 

choices when standing in the supermarket, and how important is the information, which the labels offer to 

provide? A vast amount of prior scientific studies has been carried out on this topic with the focus on the 

effect of single labelling of foods. It was however found that there was a lack of evidence on the effects of 

labelling as a general provider of information on consumer behaviour. There is therefore still a need for ana-

lysing the impact of food labels from a general perspective. This study will therefore serve as an insight into 

how the label elements affect the consumers’ relationship towards foods and how it affects the use of com-

mon sense.    

Method By means of careful reviewing the subject of labelling, consumer behaviour and common sense, the 

literature was compared and evaluated. The reviewing of the literature showed that prior empirical studies 

often either focused on the consumers self-reported relationship towards food labelling or focused on the 

impact of the labels on the actual consumer behaviour. It was found, that not much work had been focusing 

on the relationship between these two situations. The method of this study will therefore focus on the con-

sumer’s self-reported use and relationship towards food labels through a focus group interview. This will be 

held up against the consumers’ actual behaviour and thoughts addressed in the actual setting in the super-

markets they usually visit. Several participating interviews were therefore carried out, where the aim was to 

get the participant to tell what considerations was made when shopping foods. Lastly the same participants 

were interviewed in an in depth interview, although due to issues regarding the ethics and answers given, 

these were excluded from the analysis 

Findings & conclusions It was found that consumers often rely on labels when they want to ensure that they 

are making a healthy choice. However, it seems that the consumers feel some uncertainty as to what the 

labels actually mean. The empirical work indicated that the consumers are aware of the existence of the food 

labels and that they actively want to use them in their decision making process. However, the consumers 

seem to put this aside in order to fulfil other objectives when shopping for food.  



3   

Indholdsfortegnelse  
Executive summary ............................................................................................................................ 2	

DEL 1 - INTRODUKTION ............................................................................................................. 6	

KAPITEL 1 - INDLEDNING .................................................................................................................... 6	

Formål og motivation ........................................................................................................................ 7	

Afgrænsninger og definitioner ......................................................................................................... 9	

KAPITEL 2 - VIDENSKABSTEORETISK & METODISK TILGANG ..................................................... 12	

Udvalgt litteratur .............................................................................................................................. 12	

Videnskabsteori ................................................................................................................................ 13	

Research design ............................................................................................................................... 14	

DEL 2 – TEORI ............................................................................................................................. 16	

KAPITEL 3 - TEORETISK REFERENCERAMME .................................................................................. 16	

The Hierarchy of Effects ................................................................................................................... 17	

KAPITEL 4 - SÆT ET MÆRKE PÅ ........................................................................................................ 19	

KAPITEL 5 - EKSPONERING AF MÆRKNINGSORDINGER ............................................................. 20	

Mærkningsordningernes visuelle karakteristika ............................................................................ 21	

Brandelement eller mærkningsordning ......................................................................................... 22	

Udlicitering og mærkningsordningernes afsender ....................................................................... 25	

Andre end forbrugernes interesser ................................................................................................ 27	

KAPITEL 6 - OPFATTELSE ................................................................................................................... 29	

Cue Utilization theory ...................................................................................................................... 30	

Kommunikation fra afsender til forbruger ...................................................................................... 31	

Opmærksomhed - Eye-track undersøgelser .................................................................................. 32	

KAPITEL 7 - FORSTÅELSE AF MÆRKNINGSORDINGERNE ........................................................... 33	

Genkendelse og kendskabsgrad .................................................................................................... 34	

KAPITEL 8 - FORBRUGERNES VIDEN ................................................................................................ 37	

Involvering ........................................................................................................................................ 38	

KAPITEL 9 - FORNUFT ........................................................................................................................ 39	

Halo-effekten .................................................................................................................................... 40	

Sund fornuft ...................................................................................................................................... 41	



     INDLEDNING	 Kapitel 1 - 
 

  4 

KAPITEL 10 - INTEGRATION .............................................................................................................. 44	

Forbrugerens karakteristika ............................................................................................................. 44	

Forbrugernes sociale kontekst ........................................................................................................ 44	

KAPITEL 11 - EVALUERING ................................................................................................................. 45	

KAPITEL 12 - BESLUTNING ................................................................................................................ 48	

KAPITEL 13 - DELKONKLUSION ........................................................................................................ 51	

Øget kompleksitet ........................................................................................................................... 52	

DEL 3 – EMPIRI ........................................................................................................................... 54	

KAPITEL 14 - METODISKE OVERVEJELSER ...................................................................................... 54	

Tanker omkring undersøgelserne ................................................................................................... 56	

Transskribering ................................................................................................................................. 57	

KAPITEL 15 - FOKUSGRUPPEINTERVEIW ......................................................................................... 58	

Udvælgelse af deltagere ................................................................................................................. 59	

Implikationer ..................................................................................................................................... 60	

Analyse .............................................................................................................................................. 61	

KAPITEL 16 - DELTAGENDE INTERVIEWS ........................................................................................ 67	

Implikationer ..................................................................................................................................... 68	

Struktur .............................................................................................................................................. 68	

Udvælgelse af deltagere ................................................................................................................. 68	

Analyse .............................................................................................................................................. 69	

Delkonklusion ................................................................................................................................... 71	

KAPITEL 17 - DYBDEINTERVEWS ...................................................................................................... 72	

KAPITEL 18 - KONKLUSION AF EMPIRISK ANALYSE ...................................................................... 74	

DEL 4 – KONKLUSION ............................................................................................................... 76	

KAPITEL 19 - DISKUSSION ................................................................................................................. 76	

KAPITEL 20 - KONKLUSION ............................................................................................................... 78	

KAPITEL 21 - PERSPEKTIVERING ....................................................................................................... 79	

REFERENCER .............................................................................................................................. 81	

Litteraturliste ......................................................................................................................................... 81	



5   

 

Figurer & Tabeller 

Figur 1 – Mærkningsordning – Definition – Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 2 - Sund fornuft - Definition - Kilde: denstoredanske.dk & egen tilvirkning 

Figur 3 – Research design – Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 4 - Teoretisk referenceramme - Kilde: Grunert et. al. 2010 

Figur 5 - Et udpluk af de bedst kendte mærkningsordninger - (Smith et. al., 2013) 

Figur 6 - Mærkningsordninger, ansvarlighedsbrands og brandelementer - Egen tilvirkning 

Figur 7 - Mærkningsordningernes interessenter - Egen tilvirkning 

Figur 8 - In-store fødevare til forbruger kommunikation - Kilde Smith et. al., 2011 & Egen tilvirkning 

  



     INDLEDNING	 Kapitel 1 - 
 

  6 

DEL 1 - INTRODUKTION 

Hvilke tanker ligger der bag de valg forbrugerne træffer, når de handler ind? Hvilke faktorer er 

afgørende for, hvad der havner nede i indkøbskurven? Og hvordan sikres det, at forbrugerne 

træffer de rigtige valg? Denne afhandling har til formål at se på netop disse spørgsmål, for at få et 

indblik i forbrugernes beslutningsproces. Spørgsmålene er hyppigt blevet stillet gennem årene i 

forskningslitteraturen, men på trods af det, eksisterer der stadig usikkerheder omkring hvad der 

ligger til grund for forbrugernes valg (Heike & Taylor, 2012).  

KAPITEL 1 - INDLEDNING 

Sundhed, miljøvenlighed og dyrevelfærd er bare nogle af de parametre forbrugerne skal tage stilling 

til, når de står nede i supermarkedet og skal træffe deres valg. Offentlighedens øgede fokus på fø-

devarernes næringsmæssige værdi og oprindelse gør valget af fødevarer mere komplekst end no-

gensinde før (Hansen, 2005). Det er ikke nok, at forbrugerne skal tage stilling til om de kan lide den 

enkelte fødevare. En lang række andre forhold spiller ind på forbrugernes valg og turen i supermar-

kedet har ofte et højere og mere langsigtet formål end blot at udfylde basale behov. 

For at gøre det lettere at være forbruger, er der udviklet en række af mærkningsordninger. Mærker 

der har til formål, at vise forbrugeren, hvilke fødevarer, der er sikre at købe, alt efter hvilke hensyn 

fødevaren skal leve op til. Det vurderes, at der i dag findes omkring 100 forskellige mærkningsord-

ninger, der alle forsøger at hjælpe forbrugerne med at træffe det rigtige valg (Roland & Preisler, 

2010). Forbrugerne bliver konfronteret med endnu flere mærker, når fødevarer bliver importeret. 

Samtidig kommer der flere mærkningsordninger til (Henryks & Pearson, 2010). Senest, en ny om-

diskuteret statslig mærkningsordning der giver svinekød stjerner efter kødets dyrevelfærdsmæssige 

kvalitet (foodculture.dk). Selvom mærkningsordningerne ikke er et nyt fænomen, og ofte bliver 

diskuteret i forbindelse med forbrugeradfærd, så er de stadig et aktuelt emne.  

Der er, på trods af den store udbredelse, stadig usikkerhed omkring hvilken rolle disse mærknings-

ordninger egentlig spiller i forbrugernes beslutningsproces (Heike & Taylor, 2012). Tidligere un-

dersøgelser af forbrugernes kendskab viser, at forbrugerne ikke ved hvad mærkningsordningerne 

betyder. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om den stadigt stigende mængde af mærknings-
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ordninger er til gavn for forbrugerne eller om forbrugerne er bedre tjent med at følge deres sunde 

fornuft.  

For at belyse denne problemstilling søges følgende problemformulering belyst:  

 

Hvilken indflydelse har mærkningsordningerne på forbrugerens brug af sund fornuft?  

 

• Hvordan kan mærkningsordninger karakteriseres?  

• Hvilken værdi skaber mærkningsordningerne for forbrugerne?   

• Hvilken betydning har forbrugernes sociale kontekst på brugen af mærkningsordninger i 

beslutningsprocessen?  

 

Formål og motivation  

”Labels can help some people sometimes in some cases, if they have the knowledge or motivati-

on to use the information, which may or may not be in a format they can understand.”  

(Rotfeld 2009, p 375) 

Ovenstående citat, der stammer fra Herbert Jack Rotfeld, indrammer den centrale problemstilling 

ved mærkningsordninger. Dette citat beskriver den usikkerhed der stadig eksisterer omkring effek-

terne ved mærkninger af fødevarer. Det danner et billede af den kompleksitet og den store mængde 

af tvivl, der stadig er forbundet med forbrugernes forhold til mærkningsordninger. Afhandlingen 

har til formål at undersøge mærkningsordningernes effekt på beslutningsprocessen ud fra en sund 

fornuft tilgang. Afhandlingens særlige fokus på sund fornuft skyldes, at forbrugernes adfærd, der 

ikke umiddelbart kan forklares ud fra en rationel tilgang, har fået meget lidt opmærksomhed i mar-

ketinglitteraturen (Koojimans & Flores-Palacios, 2014). Sund fornuft går i denne forstand ud over 

rationelt baserede processer, hvorfor teorier omkring forudsigelser af forbrugernes adfærd ikke fin-

der anvendelse i afhandlingen. Afhandlingen bygger derfor videre på Koojimans & Flores-Palacios 

tilgang til forbrugernes sunde fornuft som afgørende faktor for beslutningsprocessen, der ikke bliver 

beskrevet i de klassiske teorier som for eksempel The Theory of Planned Behaviour, som der har 

været gennemgående for mange af de tidligere studier omkring mærkningsordninger (Ajzen, 2011, 
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Grunert & Wills, 2007, Kooijmans & Flores-Palacios, 2014). Afhandlingen vil derfor tage ud-

gangspunkt i den adfærd der ikke kan forklares ud fra en rationel tilgang.  

Det særlige fokus på sund fornuft er blevet valgt fordi tidligere undersøgelser af fødevarervalg og 

kostvaner fokuserer på implementeringen af videnskabelig viden omkring fødevarer på vegne af 

den gennemsnitlige forbruger (Kooijmans & Flores-Palacios, 2014). Sund fornuft regnes for at være 

forudindtaget viden der afviger fra de officielle videnskabelige guidelines. Der har været begrænset 

opmærksomhed på hvordan sund fornuft påvirker de meninger forbrugerne får ud af deres specifik-

ke kostvaner (Kooijmans & Flores-Palacios, 2014).  

Afhandlingen berører derfor ikke noget nyt emne inden for forbrugeradfærd, men et emne der har 

været genstand for megen diskussion både i medier og i forskningslitteraturen. Formålet med af-

handlingen er derfor ikke at bidrage med nye modeller og teorier på området, men i stedet at skabe 

et større indblik i de ”hvisser” og ”menner” der til stadighed eksisterer på området. Afhandlingen 

vil derfor tage afsæt i den enkelte forbrugers forhold til mærkningsordninger ved at diskutere for-

holdet til mærkningsordningerne sammenholdt med forbrugerens brug af sund fornuft. Som forbru-

gerene blive mere uddannede gennem medier og andre kilder, får emner som sundhed, dyrevelfærd 

og miljøvenlighed en større opmærksomhed og emnet mærkningsordninger vil derfor blive mere 

relevant (Davies & Wright, 1994).  

Mærkningsordningerne på fødevarer vil være det primære genstandsfelt, fordi fødevarerne er blevet 

mere komplekse og som følge heraf er de fleste mærkningsordninger også blevet udviklet. Marke-

det er blevet mere uoverskueligt og vejen ”fra jord til bord” er i mange henseender blevet længere. 

Dels fordi forbrugerne ofte handler i supermarkeder, dels fordi mængden af forarbejdede fødevarer 

til stadighed stiger. Samtidig er adfærden omkring netop fødevarer interessant, fordi der ofte er 

mange faktorer, der spiller ind på forbrugernes køb (Vermeir & Verbeke, 2006).  

Både i offentligheden og i forskningslitteraturen har emnet fået meget opmærksomhed (Heike & 

Taylor, 2012, Grunert, 2007). Mærkninger af fødevarer er i dag blevet et af fundamenterne for regu-

leret forbrugerbeskyttelse og generel oplysning (Heike & Taylor, 2012). Forbrugernes rettigheder til 

at få oplysninger om de fødevarer de køber bliver set som en af de vigtigste redskaber til at hjælpe 

forbrugerne med at træffe et sundt og informeret valg (Ibid.).  
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På trods af denne store opmærksomhed og vægt der bliver lagt på mærkningsordningerne som in-

formationsgiver, kan der sås tvivl om hvorvidt mærkningsordningerne hjælper forbrugerne (Grunert 

& Wills, 2007, Heike & Taylor, 2012). Der findes ikke noget entydigt billede af om mærkningsord-

ningernes kommunikation til forbrugerne har nogen gavnlig effekt. Det skyldes især at forbrugernes 

adfærd er svær at kortlægge, da den afhænger af den enkelte forbruger og samtidig er en kompleks 

proces, der bliver påvirket af både udefrakommende og indre kilder (Rotfeld, 2009, Heike & Tay-

lor, 2012, Grunert et. al. 2010). Forskning viser at forbrugerne ofte ignorer en række informationer 

når de træffer deres valg (Hieke & Taylor, 2012). Forbrugerne er drevet af mange forskellige aspek-

ter såsom bekvemmelighed, vaner, sundhedsintentioner, sociale normer og pris (Vermeir & Verbe-

ke, 2006). Forholdet mellem de forskellige aspekters vigtighed hos den enkelte forbruger vil derfor 

have stor indflydelse på det valg forbrugeren ender med at træffe.  

Rationalet bag mærkningsordningerne er en rationel oplysning af forbrugerne på områder så som 

sundhed, miljøvenlighed dyrevelfærd og så videre (Vermeir & Verbeke, 2006). Forbrugernes sunde 

fornuft har fået begrænset opmærksomhed i forhold til denne problemstilling (Kooijmans & Flores-

Palacios, 2014). I denne undersøgelse vil forbrugernes sunde fornuft derfor blive inddraget som et 

modstykke til den rationelle oplysning af forbrugerne gennem mærkningsordningerne.  

 

Afgrænsninger og definitioner 

For at klarlægge afhandlingens problemstilling er det nødvendigt at definere de forskellige dele af 

problemstillingen samt at opridse en række af de essentielle afgrænsninger. Den primære afgræns-

ning vil dog ske løbende.  

I en forbrugeradfærdsmæssig sammenhæng skal forbrugernes forhold til mærkningsordninger for-

stås som forbrugernes adfærd, perceptioner og attitude omkring mærkningsordninger (Grunert & 

Wills, 2007). For at forstå dette forhold, er det derfor essentielt, at få et indblik i hvordan forbruger-

ne fortolker mærkningsordningerne som helhed og hvordan forbrugerne evaluerer dem (Hershey et. 

al., 2013). Megen litteratur omkring emnet har fokuseret på mærkningsordningernes evne til at in-

formere forbrugerne om fødevarens sundhedsmæssige karakter (Hersey et. al, 2013, Heike & Tay-

lor, Grunert et. al., 2010, Wansink, 2004). I denne afhandling vil det dog være mærkningsordninger 

som generel informationsgiver, der vil danne udgangspunktet for undersøgelsen, da det vurderes at 
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mange af de mærkningsordninger der findes på fødevareemballagerne ikke kun har til formål at 

informere forbrugerne omkring de sundhedsmæssige egenskaber (se bilag 1) men også de miljø-

mæssige, dyrevelfærdsmæssige samt andre hensyn. Samtidig er interessen for bæredygtig produkti-

on af fødevarer stigende på tværs af forsyningskæden (Vermeir & Verbeke, 2006).  

Det er også nødvendigt at forklare hvad der i denne afhandling forstås ved mærkningsordninger. 

Ved en litteraturgennemgang har det vist sig, at der på dansk ikke findes noget konsekvent ord der 

beskriver mærkningsordninger. Ord som mærkningsordninger, mærker eller mærkninger og forbru-

germærker dækker alle over samme fænomen. I denne afhandling vil mærkningsordninger og mær-

ker blive benyttet kontinuerligt. Følgende definition vil danne rammen for den videre undersøgelse:  

 

Hertil skal det understreges, at der ved mærkningsordninger i denne sammenhæng udelukkende 

fokuseres på mærkningsordninger på fødevarer også kaldet fødevaremærker. Det skyldes, at debat-

ten omkring mærkningsordninger især har været fremtrædende omkring fødevarer (Hersey et. al., 

2013, Wansink, 2004). Samtidig viser en gennemgang af mærkningsordninger, at det er mest ud-

bredt på fødevarerne (Rotman, se bilag 1).  

Ved en litteratursøgning af mærkningsordninger er det blevet observeret, at der ikke fremgår nogen 

komplet liste over de mærkningsordninger forbrugerne kan finde på fødevarerne. Informationer 

omkring mærkningsordningerne er derfor blevet samlet ind på egen hånd, og det vurderes ikke, at 

en komplet indsamling har været mulig. En oversigt over nogle af de mærkningsordninger der kan 

findes på fødevarerne fremgår dog af bilag 1. Da mængden af mærkningsordninger er så stor, vur-

deres det, at en gennemgang af de forskellige mærkningsordninger ikke er relevant for afhandlin-

Mærkningsordning - Definition: 

En mærkningsordning er et symbol, en tekst eller begge dele, som indeholder informationer 

om specifikke egenskaber ved et produkt. Informationen skal i komprimeret form optræde på 

produktet eller i tilknytning hertil og være rettet mod forbrugeren. Mærkningsordningen er ikke 

knyttet til det enkelte produkt men anvendes på flere produkter. Regler for mærkningsordnin-

gen vil gøre sig gældende samt en grad af regulering.   

Figur 1 – Mærkningsordning – Definition – Kilde: Egen tilvirkning 
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gens problemstilling, da formålet er at opnå en indsigt i forbrugernes forhold til mærkningsordnin-

ger som helhed.  

Megen tidligere litteratur har fokuseret på de enkelte mærkningsordninger isoleret (Heike & Taylor, 

2012). Mærkningsordninger vil dog i denne sammenhæng blive behandlet som et samlet fænomen. 

De forskellige karakteristika vil derfor kun blive gennemgået som overordnede typer af mærk-

ningsordninger, for at skabe klarhed over de typer forbrugerne kan støde på.  

Denne afhandling har fokuseret på forbrugerne, hvilket betyder at undersøgelserne tager udgangs-

punkt i forbrugernes vinkel på mærkningsordninger. Andre interessenter, som for eksempel produ-

center og myndigheder, vil derfor kun blive inddraget i det omfang det har indflydelse på forbru-

gernes forhold til mærkningsordninger.  

Som nævnt i det indledende kapitel er formålet med afhandlingen at belyse forholdet mellem for-

brugernes sunde fornuft og brugen af mærkningsordninger. For at forstå hvordan forbrugernes sun-

de fornuft har indflydelse på forholdet til mærkningsordningerne, er det nødvendigt med en defini-

tion af begrebet. Følgende definition danner derfor grundlaget for den videre brug af begrebet:  

 

 

Endelig skal det understreges, at der fokuseres på de danske forbrugeres forhold til mærkningsord-

ninger. Denne afgrænsning skyldes en anerkendelse af, at forbrugerne kan opfatte mærkningsord-

ningerne forskelligt alt efter kultur og fødevareetik. Afhandlingen vil derfor tage afsæt i de danske 

forbrugere forhold til mærkningsordninger.  

Sund fornuft – Definition 

Menneskets naturlige evne til, uafhængigt af autoriteter, lærdom og formel logik at 

overveje, ræsonnere og træffe kloge beslutninger  

Figur 2 - Sund fornuft - Definition - Kilde: denstoredanske.dk & egen tilvirkning 



     VIDENSKABSTEORETISK & METODISK TILGANG	 Kapitel 2 - 
 

  12 

KAPITEL 2 - VIDENSKABSTEORETISK & METODISK TILGANG 

Dette kapitel har til formål at skitsere den overordnede ramme for afhandlingen gennem den an-

vendte videnskabsteori og den metodiske tilgang til problemstillingen. De metodiske overvejelser 

vil kort blive præsenteret og blive i afhandlingens del 4.  

 

Udvalgt litteratur 

Problemstillingen vil blive belyst gennem udvalgt relevant litteratur. Den udvalgte litteratur danner 

det teoretiske fundament og vil skabe rammen for afhandlingens senere kvalitative undersøgelser. 

Den teoretiske del af afhandlingen er en gennemgang af relevant videnskabelig litteratur, undersø-

gelser og resultater. Litteraturen er udvalgt gennem en eksplorativ tilgang og vil dække de to pri-

mære koncepter, mærkningsordninger og forbrugeradfærd. Denne tilgang er fundet hensigtsmæssig 

i forhold til problemstillingen, der netop går ud på at skabe indsigt og forståelse af forbrugernes 

adfærd i forhold til mærkningsordninger. Litteraturen er derfor udvalgt efter en subjektiv vurdering 

af hvad der findes relevant, og subjektivitet vil derfor præge afhandlingens videnskabelige tilgang.  

Efter en identifikation af nogle af hovedværkerne inden for beslutningsprocesser og mærkninger af 

fødevarer, blev der foretaget en iterativ søgning blandt referencerne i de læste artikler for at sikre, at 

litteratur ikke var blevet overset. Evalueringen af kilderne blev foretaget ud fra en antagelse af, at 

peer reviewed litteratur samt kendte marketing og forbrugeradfærdstidsskrifter var en indikator på 

artiklernes kvalitet.   

Da forbrugeradfærd er en kompleks proces med mange påvirkende faktorer (Vermeir & Verbke, 

2006), vil den teoretiske referenceramme danne grundlaget for gennemgang af litteraturen såvel 

som den empiriske analyse. The Hierarchy of Effects (Grunert et. al., 2010) danner rammen for lit-

teratursøgningen og danner således den røde tråd for den videre analyse.  
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Videnskabsteori 

Formålet med denne afhandling er at opnå en større forståelse af hvad der gør sig gældende, når 

forbrugerne handler fødevarer, og hvilken rolle mærkningsordninger spiller i samspil med forbru-

gernes sunde fornuft. Afhandlingen vil derfor tage afsæt i det konstruktivistiske paradigme (Tracy, 

2013). På det ontologiske niveau er det valgte paradigme baseret på en grundlæggende antagelse at, 

at der ikke kan findes én sandhed, fordi sandheden er noget der er konstrueret af det enkelte individ 

(Nygaard, 2005). Derfor vil afhandlingen kunne skabe et indblik i forbrugernes virkelighed. Det er 

værd at bemærke, at denne virkelighed ikke er en konstant. Afhandlingen vil derfor bidrage med et 

forståelse af et øjebliksbillede.  

Dette virkelighedsbillede, som afhandlingen tager udgangspunkt i, betyder at virkeligheden er noget 

der eksister hos den enkelte forbruger. Det én forbruger oplever som en sandhed, kan en anden for-

bruger opleve det anderledes. I dette mål ligger der en grundlæggende antagelse af, at forbrugernes 

forhold er individuelle og derfor ikke kan kvantificeres. En kvalitativ tilgang vil derfor benyttes til 

at belyse problemstillingen. Samtidig bygger undersøgelserne og fortolkningsprocessen på en for-

udsætning af, at det ikke er muligt i denne forskningsproces at undgå at præge disse. Undersøgel-

serne og analyserne vil derfor lægge sig op ad de klassiske hermeneutiske fortolkningstraditioner, 

da formålet er at være menings- og forståelsesorienteret (Fuglsang et. al., 2007).  

Undersøgelserne vil blive analyseret, fortolket og herefter blive diskuteret. Afhandlingens viden-

skabsteoretiske paradigme vil derfor tage afsæt i hermeneutikken, hvor netop fortolkning og forstå-

else danner rammerne for analyserne. Afhandlingen har til formål at undersøge hvordan forbruger-

nes forhold til fødevaremærkerne påvirker deres købsadfærd. Forbrugernes opfattelse og holdninger 

er derfor essentiel for problemstillingen.  
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Research design  

Dette afsnit vil fungere som en kort introduktion til specialets research design, der danner grundla-

get for specialets opbygning. Relationen mellem teori og empiri vil i dette speciale være af induktiv 

karakter. Det betyder, at udgangspunktet for specialet vil være teori, der tjener som en linse hvor-

igennem de senere undersøgelser fortolkes og forstås gennem mens observationer og undersøgelser 

vil udgøre specialets empiriske arbejde.  

 

Figur 3 – Research design – Kilde: Egen tilvirkning  

Afhandlingens del 2 er et litterature review, en gennemgang af udvalgt relevant litteratur på områ-

det. Denne del har til formål at danne den teoretiske referenceramme til senere anvendelse i afhand-

lingens videre analyser. Ved at analysere eksisterende litteratur og undersøgelser inden for forbru-

geradfærd og mærkningsordninger, er formålet at danne en generel forståelse af emnets problemstil-

linger og koncepter. Det er med til at danne et overblik over de forskellige teorier der gør sig gæl-

dende inden for feltet. For at skabe en bred forståelse af emnet inddrages forskellige typer af littera-

tur, der alle er publiceret gennem kilder der vurderes som troværdige.  

Litteraturgennemgangen vil være inddelt i to hovedemner, mærkningsordninger som et emballage-

element og forbrugeradfærd. Disse to emner vil blive diskuteret i en korrelation med hinanden, for 

at skabe en dybere forståelse for de tankegange, der ligger bag forbrugernes valg af fødevarer, hvil-

ken rolle mærkningsordningerne udgør, samt en diskussion af, hvad der kan forstås som mærk-

ningsordninger. Dette skal give et overordnet billede af det der gør sig gældende når forbrugerne 

handler fødevarer, hvilket danner grundlaget for afhandlingens del 3.  

Afhandlingens metode og analysedel vil fungere som en præsentation af de anvendte metoder samt 

en analyse af resultater. Det empiriske arbejde vil blive præsenteret og diskuteret i forhold til an-

vendelsen på afhandlingens problemstilling. Herefter vil udførslen blive præsenteret hvorefter ana-

lysens resultater vil blive præsenteret og gennemgået i forhold til den tidligere gennemgåede teore-

tiske referenceramme.  

Litterature review Fokusgruppeinterview Deltagende observation Dybdeinterview



15   

Indsamlingen af empiri i afhandlingens del 3, vil være delt op i tre dele. Først et fokusgruppeinter-

view, der har til formål at skabe et indblik i de koncepter, der gør sig gældende for forbrugernes 

forhold til mærkningsordninger. Analysen af dette interview har til formål at fokusere på interaktio-

nen mellem deltagerne samt en hermeneutisk analyse af de sproglige diskurser.  

Tidligere litteratur har især haft fokus på forbrugernes selvrapporterede adfærd omkring mærk-

ningsordninger. For at skabe et dybere indblik i forbrugernes forhold, blev det derfor fundet rele-

vant, at undersøge hvilke tanker forbrugerne gør sig, når de står nede i den faktiske indkøbssituati-

on. Der blev derfor foretaget en række deltagende interviews, hvor deltagerne bliver spurgt ind til 

deres tanker omkring deres handlinger, når de står i situationen. Disse interviews blev foretaget i 

deltagernes egne udvalgte supermarkeder i en reel indkøbssituation, for at interviewet kom så tæt på 

en naturlig indkøbstur som muligt.  

Herefter blev de samme deltagere interviewet, med samme fokus som i de deltagende interviews, 

nemlig på hvordan de handler ind, samt hvilke tanker de gør sig omkring de informationer de benyt-

ter sig af, når de handler ind. Da formålet med interviewene var at spørge ind til de tidligere fore-

tagne deltagende interviews, omhandlede de udarbejdede spørgsmål netop dette. Det var dog ikke 

uden implikationer, dels fordi der er etiske spørgsmål relateret til valget af fødevarer. Da meningen 

med interviewene ikke var at bedømme hvad der er et godt eller et dårligt køb, ud fra en objektiv 

tilgang, men ud fra forbrugerens subjektive tilgang, blev det fundet, at denne type dybe interviews 

ikke var bidragende til et indblik i forbrugernes forhold. De er derfor efter nøje overvejelse blevet 

ekskluderet fra afhandlingens analyse, da det blev vurderet, at de ikke bidrog til en uddybelse af 

afhandlingens problemstilling.  

I afhandlingens del 4 vil hovedkonklusionerne blive præsenteret. Gennem en diskussion vil pro-

blemstillingen blive belyst og sat i sammenhæng med forslag til videre forskning, samt forslag til 

øvrige studier.  

 



     TEORETISK REFERENCERAMME	 Kapitel 3 - 
 

  16 

DEL 2 – TEORI 

Denne del af afhandlingen har til formål at præsentere den teoretiske referenceramme der danner 

baggrund for de senere empiriske undersøgelser. Baseret på tidligere undersøgelser og eksiste-

rende litteratur skabes der et overblik over afhandlingens problemstilling. Den teoretiske referen-

ceramme har til formål at give en grundlæggende forståelse som baggrund for analyse og diskus-

sion af mærkningsordninger, forbrugeradfærd og sund fornuft 

KAPITEL 3 - TEORETISK REFERENCERAMME 

Hverdagens forbrug er i høj grad drevet af bekvemmelighed, vaner, værdi for pengene, personlige 

sundhedsinteresser, hedoniske behov og individets reaktioner på sociale og institutionelle normer 

(Vermeir & Verbeke 2006). De varer vi vælger at købe, er med andre ord, valgt ud fra komplekse 

kriterier, der alle vægtes op imod hinanden når købsbeslutningen træffes (Hansen, 2001).  

For at skabe et overblik over denne komplekse proces er det nødvendigt at danne en overordnet 

ramme for den videre undersøgelse. Omdrejningspunktet for afhandlingen er at afklare hvilken rolle 

mærkningsordningerne spiller i forbrugernes beslutningsproces. Beslutningsprocessen er derfor 

udgangspunktet for undersøgelsen.   

Beslutningsmodeller er bredt anvendt inden for forbrugeradfærdsteorier og undersøgelser (Erasmus 

et. al., 2001). Det skyldes blandt andet, at fordelen ved at anvende modeller til at beskrive forbru-

gernes adfærd er, at de giver et visuelt billede på en ellers kompleks adfærd hos forbrugeren (Ibid.). 

Typisk består disse modeller af en fem-trins hierarkisk klassifikation af de kognitive processer fra 

problemanerkendelse/pre-undersøgelsesstadie, informationssøgning, evaluering af alternativer, 

valg for til sidst at føre til et udfald/evaluering (Erasmus et. al, 2001). En primær kritik af anvendel-

sen af denne typer model til at beskrive forbrugernes adfærd, er at den bygger på en antagelse af, at 

forbrugerne gennemgår en rationel beslutningsproces (Erasmus et. al. 2001). Ved denne antagelse 

er risikoen, ifølge kritikkere af denne model, at vigtigheden af de forskellige eksterne faktorer bli-

ver overfortolket, mens interne følelsesmæssige faktorer bliver glemt (Ibid.).  
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På den anden side bidrager beslutningsmodeller med en bred og organiseret struktur af forbrugernes 

adfærd, der ellers kan karakteriseres ved at være komplekse beslutninger der kan have karakter af 

andet end rationelle processer (Smith et. al. 2011, Erasmus et. al. 2001).  

Beslutningsmodellerne er ofte benyttet til at bekrive forbrugernes beslutningsproces på tværs af 

varekategorier og fra relativt simple til komplekse beslutninger (Erasmus et. al. 2001). Da mærk-

ningsordninger er omdrejningspunktet for denne afhandling, vil det derfor være ud fra mærknings-

ordninger at beslutningsmodellen vil blive anvendt.  

Da forbrugerne på en eller anden måde skal eksponeres for mærkningsordningerne, før end de kan 

udgøre en rolle i beslutningsprocessen (Grunert et. al. 2010), vil netop eksponering af mærket være 

udgangspunktet for den model, som i denne afhandling anvendes som referenceramme. 

The Hierarchy of Effects 

Referencerammen i denne afhandling tager derfor udgangspunkt i følgende model: 

 

Inferences 

Exposure 

Integration 

Evaluation 

Perception 

Nutritional  
knowldge 

Understanding 

Conseptuel  
Subconceptuel 

Decision 

Teoretisk referenceramme 

Figur 4 - Teoretisk referenceramme - Kilde: Grunert et. al. 2010 
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Ovenstående model er adopteret fra The Hierarchy of Effects fremstillet af Grunert & Wills (2007) 

og senere Grunert et al. (2010). Denne model ligger i forlængelse af den klassiske beslutningsmodel 

som har været udgangspunktet for en lang række forskning inden for emnet (Grunert & Wills, 2007, 

Heike & Taylor, 2012, Ermus, A. C. 2010, Hamzaoui-Essoussi & Zahaf, 2009).  

Der kan argumenteres for, at sådanne hierarkiske beslutningsmodeller, har sine begrænsninger fordi 

forudsætningen for dem, er at det ene stadie efterfølges af det næste (Erasmus et. al. 2001). I den 

konstruktivistiske tilgang til forbrugernes beslutningsproces, argumenteres der for, at forbrugernes 

attitude og præferencer, der bygger på tidligere oplevelser og erfaringer ikke bliver afsløret, men 

derimod fremkaldt i processen (ibid.). Tidligere undersøgelser af forbrugernes adfærd med hensyn 

til mærkningsordninger viser, at forbrugernes mål, når de handler ind, ofte er upræcise og flyvske 

(Erasmus et. al., 2001, Smith et. al., 2011). Den ovenstående model skal derfor ikke forstås, som en 

fast proces, men som en serie af overlappende faktorer, der kan have indflydelse på hinanden. Mo-

dellen anvendes derfor, som en model til at skabe overblik over en kompleks proces. De forskellige 

stadier vil derfor danne overskrifterne for det, der senere vil blive undersøgt og analyseret, dog med 

den erkendelse, at denne proces er forenklet i forhold til de kognitive processer, der sker. Der kom-

mes derfor også ind på, hvordan forskning omkring forbrugernes individuelle bevidsthed spiller en 

rolle for forholdet til mærkningsordninger.  

For at bevare overblikket over en ellers kompleks proces, vil afhandlingens teoretiske del tage ud-

gangspunkt i modellens opstillede rækkefølge. Modellen følger traditionen inden for undersøgelser 

af forbrugernes beslutningsproces, hvordan forbrugerne danner deres attitude og hvordan denne 

ændres (Grunert et. al., 2010). Den videre gennemgang af litteraturen vil derfor følge ovenstående 

models rækkefølge.  

Modellen benyttes ud fra en subjektiv tolkning af modellens primære emner. Modellen vil blive 

anvendt ud fra følgende forståelse af modellens faktorer: 

• Exposure – Eksponering: Når forbrugerne bliver mødt af mærkningsordningerne  

• Perception – Opfattelse: Forbrugernes opfattelse af stimuli 

• Understanding – Forståelse: Forbrugernes forståelse af mærkningsordningernes budskaber 

• Nutritional knowledge – Viden: Forbrugernes viden omkring fødevarer 

• Inference – Fornuft: Forbrugernes evne til at danne logiske slutninger på trods af manglende informationer  
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• Integration – Integration: Forbrugernes egne karakteristika og sociale kontekst 

• Evaluation – Evaluering: Den samlede evaluering af mærkningsordningen ud fra de forudgående faktorer  

• Decision – Beslutning: Mærkningsordningernes indflydelse på forbrugerens beslutning  

KAPITEL 4 - SÆT ET MÆRKE PÅ 

Sæt et mærke på – det viser at fødevaren er sikker at købe. Dette postulat er måske at forsimple 

formålet med mærkningsordningerne på fødevarerne. Ikke desto mindre er det netop denne tanke-

gang, der danner udgangspunktet for en lang række af de mærkningsordninger, som forbrugerne 

kan finde på fødevareemballagerne (Rantorp, 2011, Coff, 2005, foedevarestyrelsen.dk, 1). Den 

grundlæggende idé bag mærkningsordningerne er, at forbrugernes daglige indkøb gøres lettere, hvis 

forbrugerne blot skal kigge efter mærkerne når de handler ind (Rantorp, 2011). På den måde mind-

skes informationssøgningsprocessen, fordi det kun er mærkerne forbrugerne skal tage stilling til 

(Heike & Taylor, 2012). Mærkningsordningerne fungerer med andre ord som forbrugernes garanti 

for, at fødevaren lever op til bestemte standarder (Coff, 2005). Miljø- og fødevarestyrelsen beskri-

ver formålet med mærkningsordninger således: ”(…) de skal sikre, at forbrugerne får de nødvendi-

ge oplysninger om det produkt de køber” (Foedevarestyrelsen.dk, 1).  

Gennem et symbol på emballagen indikeres det om varen vil udgøre et fornuftigt valg. Symbolerne 

er ofte designet til at fortælle noget om fødevarens indhold, oprindelse eller bortskaffelse (Bech-

Larsen, 1996, Clement, 2007). Mærkningsordningerne er derfor meget forskellige idet de dækker 

over forskellige forhold. Økologi- og sundhedsmærker har især i medierne og forskningslitteraturen 

fået en del opmærksomhed (Henryks & Pearson, 2010, Hansen, 2009, Boye, 2010). Det er dog værd 

at bemærke at formålet med mærkningsordningerne kan være meget forskelligartede. Nogle mærker 

kan dække over et simpelt indhold som for eksempel genanvendelsesmærket eller bortskaffelses-

mærket (bilag 1, mærke nr. 13 og 55), der henholdsvis indikerer, at emballagen er genanvendelig 

eller at emballagen skal smides ud. Andre mærkningsordninger derimod dække over mere kom-

plekse forhold som for eksempel nøglehulsmærket (Bilag 1, mærke nr. 4), der indikerer et sundere 

valg inden for en given varekategori (Smith et al., 2015, p. 95). Nøglehulsmærket stiller krav til 

mængden af fedt, sukker, salt, fibre og fuldkorn (Altomkost.dk). Kravene er dog varierende efter 

hvilke krav der stilles inden for den enkelte varekategori (Ibid.). Samtidig findes der mærker udvik-

let af den enkelte detailkæde, der kan dække over forskellige positive egenskaber, som for eksempel 
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Coops Änglamark-mærke, der dækker over egenskaber som miljøvenlighed, økologi og andet 

(Smith et. al., 2015, p. 95). Mærkerne kræver derfor ofte, at forbrugerne ligger inde med den dybere 

viden om kriterierne for mærkerne (ibid.).  

Mennesket besidder en egenskab, der gør det muligt for hjernen ud fra en række stimuli at trække 

informationer ud for at danne sig et overblik over, hvad det er de stimuli forsøger at fortælle os 

(Raab, 2015, p. 100). Mærkningsordninger påvirker forbrugerens synssans, gennem en blanding af 

symboler og tekst. Denne egenskab hos mennesket gør netop at forbrugerne har mulighed for at få 

mere information ud af dem, end blot, hvad der står på emballagen. Mærkningsordningernes karak-

teristika har med andre ord stor betydning for, hvordan forbrugerne evaluerer dem (Smith et. al., 

2015, p. 94). Det er derfor relevant at undersøge nærmere, hvordan mærkningsordningerne over-

ordnet ser ud. 

KAPITEL 5 - EKSPONERING AF MÆRKNINGSORDINGER 

For at mærkningsordningerne kan have nogen effekt på forbrugernes adfærd skal forbrugerne, i en 

eller anden grad, eksponeres for dem (Grunert et. al., 2010). Sandsynligheden for, at forbrugerne 

faktisk bliver eksponeret for mærkningsordningerne og dermed har mulighed for at lægge mærke til 

dem stiger, hvis forbrugerne aktivt søger efter dem (Grunert & Wills, 2007). Omvendt behøver for-

brugerne ikke at kigge aktivt efter dem, for at lægge mærke til dem, som kan være tilfældig (Ibid.). 

Dette kaldes også det henholdsvis det informerede og det præferencebevidste valg (Smith et. al., 

2015).  

Hvis forbrugerne ikke kommer i kontakt med mærkningsordningerne, kan de ikke indgå i beslut-

ningsprocessen (Ibid.). Forbrugernes eksponering af mærkningsordningerne er derfor en kritisk 

faktor for mærkningsordningernes effekt på forbrugernes beslutningsproces. Hertil kommer, at for-

brugerne bliver udsat for en lang række af andre visuelle stimuli når de handler ind, der alle forsø-

ger at få forbrugernes opmærksomhed (Bialkova & van Trijp, 2009). Grundet forbrugernes begræn-

sede kognitive kapacitet, kan forbrugerne ikke tage stilling til alle de visuelle stimuli de bliver udsat 

for (Ibid.). Det er derfor ikke nok, at forbrugerne bliver udsat for mærkningsordningerne for at de 

har nogen effekt på forbrugeradfærden, de skal også have forbrugernes opmærksomhed. Mærk-

ningsordningernes karakteristika har derfor betydning for om de fanger forbrugernes opmærksom-
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hed og dermed indgår i beslutningsprocessen (Grunert & Wills, 2007). Det er derfor relevant at un-

dersøge, hvordan mærkningsordninger som helhed kan karakteriseres.  

Mærkningsordningernes visuelle karakteristika 

Hvis mærkningsordningerne ikke formår at få forbrugernes visuelle opmærksomhed, har mærk-

ningsordningerne ikke mulighed for at indgå i beslutningsprocessen. Det er derfor afgørende, at 

mærkningsordningerne formår at tiltrække forbrugernes opmærksomhed, ved hjælp af visuelle vir-

kemidler så som form, farver og placering på emallagen (Smith et. al., 2015, p 94, Clement, 2007). 

Mærkets format har stor betydning for de informationer forbrugerne får ud af dem (Grunert & 

Wills, 2007). De karakteristika der vurderes som værende essentielle for fødevaren bliver således 

symboliseret i et mærke. Kompleksiteten ved fødevaren reduceres på den måde fordi forbrugerne 

ved at give afkald på en række informationer bliver fremsat for de mest nødvendige informationer 

(Coff, 2005, Hansen, 2001).  

Tidligere litteratur viser, at forbrugerne kan lide idéen om simplificerede mærkningsordninger 

(Grunert & Wills, 2007). Forbrugerne giver dog udtryk for en konflikt i forhold til ønsket om at få 

simplificerede mærker og ønsket om at få informationer.  Det er derfor ikke uvæsentligt hvordan 

mærket bliver udformet, i forhold til hvilken effekt den har på forbrugernes oplysning.  

Nedenfor ses nogle af de bedst kendte mærkningsordninger der er at finde på de danske fødevarer 

(Smith et. al., 2013).  

 

 
 

   
Figur 5 - Et udpluk af de bedst kendte mærkningsordninger - (Smith et. al., 2013) 

 

Som det fremgår ovenfor, er mærkningsordninger ofte simplificerede symboler, der ofte kun er led-

saget af få sproglige virkemidler (Smith et. al, 2015, p. 93). Fælles for mærkningsordningerne er at 

den kommunikative værdi er relativt begrænset. Typisk er mærkerne stiliserede og kompakte for at 

Eksempel på mærkningsordninger 
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være iøjefaldende og letgenkendelige for forbrugerne (Smith et. al., 2015, p. 94). Mærkningsord-

ninger har på flere punkter fælles karakteristika med brandelementer (Ibid.). Ligesom brandelemen-

ter er mærkningsordningerne en blanding af både sproglige og visuelle virkemidler (Smith et al., 

2015, p. 93). Den semiotiske cocktail gør, at forbrugerne tillægger mærkerne en større betydning, 

end de ville, hvis billede og tekst var præsenteret hver for sig (Ibid.). Den specifikke sammensæt-

ning, det enkelte mærke har, har derfor betydning for, hvordan forbrugeren opfatter mærkningsord-

ningen. Sammensætningen muliggør, at mærkningsordningerne kan kommunikere ud over det bil-

leder og ord adskilt kan kommunikere (Smith et. al., 2009). Det betyder samtidig, at for at forbru-

gerne skal kunne få noget ud af mærkningsordningerne, bliver de nødt til at fortolke det de ser 

(Smith et. al., 2015, p. 94). Mærkningsordninger er derfor også forbundet med en risiko for, at for-

brugerne ender med at fejltolke informationerne i forhold til hvad der var hensigten (Ibid.). Den 

særlige form som mærkningsordningerne kommer i, kan derfor føre til at forbrugerne bliver vildledt 

frem for at blive vejledt (Smith et. al. 2015, p. 95).  

 

Brandelement eller mærkningsordning 

De fælles karaktertræk der er mellem emballagens brandelementer og mærkningsordninger, kan 

have indflydelse på, hvordan forbrugerne opfatter mærkningsordningerne (Smith et. al., 2015, p. 

93). Som det kan ses i figuren nedenfor, har henholdsvis, såkaldte ansvarlighedsmærker og brand-

elementer mange fælles træk. 
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Mærkningsordninger, ansvarlighedsmærker og brandelementer 

Mærkningsordning Mærkningsordning 
Ansvarlighedsmær-

ke/brandelement 

Ansvarlighedsmær-

ke/brandelement 
Bandelement Brandelement 

  

  
  

Økologimærket 

Demeter 

(biodynamisk 

jordbrug) 

Coops 

Änglamark mærke 

Levevis Svansø Nestle 

Figur 6 - Mærkningsordninger, ansvarlighedsbrands og brandelementer - Egen tilvirkning 

 

Den samme brug af visuelle elementer betyder, at det kan være problematisk for forbrugerne at skil-

le typerne ad. Samtidig er grænsen mellem det der kan beskrives som en mærkningsordning og det 

der kan beskrives som et brandelement flydende. Det skyldes at en række af de ansvarlighedsmær-

ker, der kan findes på fødevarerne, er mærker der er udviklet af producenter og som derfor ikke kun 

fungerer som et brandelement, som ses i ovenstående figurens højre side, men som også har til for-

mål at guide forbrugeren i beslutningsprocessen.   

De fælles karakteristika mellem brandelement og mærkningsordning kan besværliggøre en differen-

tiering af de to typer af elementer. Da de visuelle karakteristika ligger så tæt op ad hinanden kan det 

være svært for forbrugerne at skelne mellem disse to. Forbrugerne skal derfor ikke blot tage stilling 

til omkring 100 mærkningsordninger der findes på fødevareemballagerne (Rantorp, 2011), men skal 

også tage stilling til de forskellige bandelementer. Det kan derfor være med til at mudre billedet af 

mærkningsordninger og dermed påvirke forbrugernes forhold til mærkningsordningerne.  

Mærkningsordninger adskiller sig dog væsentligt fra brandelementer på et afgørende punkt, nemlig 

at mærkningsordningerne dækker over et fokus på fødevarens særlige faktuelle produktegenskaber 

(Smith et. al. 2015, p. 93). Disse egenskaber har samtidig ofte en bred opbakning i samfundet 

(Ibid.), som det opleves med for eksempel fuldkorsmærket. De faktuelle egenskaber bag mærk-

ningsordninger bliver på den måde udvalg af andre end forbrugeren selv og man kan derfor tale om, 
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at forbrugernes viden omkring fødevaren bliver udliciteret gennem mærkningsordningen (Hansen, 

2005).  

Forskellen mellem et brandelement og en mærkningsordning er, at brandelementet som regel har til 

formål at markedsføre fødevaren samt opbygge positive forventninger hos forbrugeren, mens 

mærkningsordningen ofte ikke er begrænset af et enkelt brand og har til formål at oplyse og guide 

forbrugeren om bestemte egenskaber ved fødevaren (Smidt et al. 2009). Samtidig er mærknings-

ordninger karakteriseret ved at være regulerede i nogen grad, således at der bliver skelnet mellem 

forbrugeroplysning og markedsføring.  

I en rapport fra Nordisk Ministerråd fra 2002 fremgår det, at der stilles krav til kontrol af private 

mærkningsordninger. Private mærkningsordninger skal, i overensstemmelse med de almindelige 

mærkningsregler kontrolleres, for at sikre, at mærkningen er korrekt således at den ikke virker vild-

ledende på forbrugeren (Nordisk Ministerråd, 2002). Der findes dog ingen krav til hvem der kon-

trollerer mærkningsordningerne (Ibid.). Det betyder, at reguleringen og kontrollen af de enkelte 

mærkningsordninger er op til de enkelte aktører. Mærkningsordninger kan deles op i regulerede og 

ikke-regulerede mærkningsordninger.  

De ikke-regulerede mærkningsordninger kaldes også for påtegninger. Disse er karakteriseret ved, at 

det er mærker, der har til formål at markedsføre, uden at der ligger nogen form for regulering bag, 

men som stadig har de samme fysiske karakteristika som de regulerede mærkningsordninger (Eden 

et al., 2008).  

Forskellen mellem de regulerede og de ikke-regulerede mærkningsordninger skal betragtes som 

flydende, idet det sjældent er tydeligt for forbrugeren hvorvidt der ligger en form for regulering bag 

(Smith et. al., 2015). Samtidig kan reguleringen af mærkningsordningerne være meget varierende. 

Fælles for de regulerede mærkningsordninger er dog, at de alle bliver kontrolleret i forhold til en 

given standard. Kun hvis fødevaren lever op til denne satte standard kan produktet opnå retten til at 

benytte mærkningsordningen.  

Særegent for de regulerede mærkningsordninger er, at det ofte er en uafhængig aktør, der ikke har 

interesse i den enkelte vares salg. Det fremgår dog sjældent hvem der er afsender af mærket på em-

ballagen. Det kan skabe forvirring for forbrugeren, hvilket i sidste ende kan betyde at forbrugeren 

bliver vildledt, hvis forbrugeren har en forventning om, at et bestemt mærke er et officielt mærke.  



25   

Der skabes på den måde en asymmetri mellem forbruger og afsender af mærkningsordningen 

(Smith et. al., 2009). Forbrugeren er overladt til egen fri tolkning imens afsenderen af mærkerne 

tillægger dem en specifik betydning (Ibid.). Samtidig er det sjældent at afsenderen af mærknings-

ordningen fremgår. Ikke blot skal forbrugernes evne til at fortolke informationerne være til stede, 

forbrugerne skal også have tillid til dem der udvælger informationerne (Zahaf & Hamzaoui-

Essoussi, 2009). Når forbrugernes forhold til mærkningsordninger undersøges, er det derfor også 

relevant at se på, hvilken indflydelse mærkningsordningernes afsender har.  

Udlicitering og mærkningsordningernes afsender 

Mærkningsordningernes afsendere har ikke fået megen opmærksomhed i studierne af mærknings-

ordninger. I denne sammenhæng findes det relevant hvem der udvælger informationerne, fordi 

mærkningsordningernes udgangspunkt er, at de skal være med til at informere forbrugerne. Det er 

således afsenderne der afgør, hvilke informationer der er relevante for forbrugernes beslutning.  

For at mærkningsordningerne skal kunne benyttes i forbrugerens beslutningsproces, er det vigtigt at 

mærkningsordningen er brugbar for forbrugerne. Mærkningsordningerne har først relevans for for-

brugeren, når de håndterer de aspekter den enkelte forbruger finder vigtig (Wandel, 1997). Det stil-

ler derfor krav til afsenderens evne til at udvælge informationerne. Dækker et mærke over noget, 

forbrugeren ikke interesserer sig for, vil det ikke indgå i beslutningsprocessen og vil derfor blive 

overset af forbrugeren (Ibid.) 

Mærkningsordningen kan ikke dække over alle fødevarens karakteristika. Der ligger derfor en ud-

vælgelse af informationer til grunde for mærkningsordningen. Udvælgelsen af informationerne fo-

retages derfor ikke af forbrugeren, men af afsenderen af mærkningsordningen. Producenten, myn-

dighederne, organisationerne eller et samspil blandt disse aktører udvælger hvilke oplysninger der 

skal være tilgængelige gennem mærkerne (Coff, 2005). En del af den viden forbrugerne selv ville 

skulle finde omkring fødevarerne bliver udliciteret til de øvrige interessenter. Udvælgelsesproces-

sen samt, hvem der står bag, spiller en stor rolle for mærkningsordningerne, idet ordningerne i no-

gen grad vil være subjektive vurderinger (Ibid.). Eftersom mærkningsordningerne ofte dækker rela-

tive begreber som dyrevelfærd, sundhed og miljøvenlighed, vil de krav der stilles til fødevaren gen-

nem den enkelte mærkningsordning, bygge på en vurdering, som derfor i nogen grad vil være gen-

stand for subjektivitet. Et eksempel på dette er det nye statslige dyrevelfærdsmærke, der er en del af 
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Fødevare- og Landbrugsparken fra december 2015 (foedevarestyrelsen.dk 3). Mærket har til formål 

at skabe bedre dyrevelfærd for svin samt at oplyse forbrugeren om graden af dyrevelfærd på fersk 

svinekød (Ibid.). Ved hjælp af et stjernesystem, skal det være muligt for forbrugeren at vurdere gra-

den af dyrevelfærd (foedevaresstyrelsen.dk, 3). Svinekødet får således én stjerne, hvis det lever op 

til de opsatte minimumskrav og kan få op til tre stjerner dog kun hvis de lever op til de strengeste 

opstillede krav (Ibid.). Mærkningsordningen er stadig i udviklingsfasen og det er planen at forbru-

gerne skal kunne se mærkningsordningerne i butikkerne fra foråret 2017 (foedvarestyrelsen.dk, 3). 

Flere af de interessenter der har været med i samarbejdet om et nyt mærke har dog valgt at hoppe 

fra inden mærkningsordningen er færdigt udviklet (fooedevarsstyrelsen.dk, 3). Det skyldes især, at 

interessenterne ikke kunne nå til enighed omkring kravene til dyrevelfærd (Ibid.). Mærkningsord-

ningerne er med andre ord ikke nødvendigvis et udtryk for, en korrekt forståelse af begreber som 

nævnt, men snarere subjektive holdninger til begreberne som koncepter. Afsenderne af mærknings-

ordningerne spiller derfor en stor rolle for, hvilke krav mærkerne stiller til fødevarerne.  

Mærkningsordninger kan være udarbejdet af myndigheder, producenter/detailkæder samt frivillige 

organisationer eller gennem et samarbejde mellem flere af disse interessenter (Smith et. al. 2015, p. 

95). Grundet mærkningsordningens særlige tilstedeværelse i beslutningsprocessen nede i supermar-

kedet har afsenderne en unik mulighed for at anspore forbrugerne, til en bestemt handlemåde, gen-

nem mærkningsordningerne, forudsat at forbrugerne lægger mærke til dem (Bialkova & vanTrijp, 

2010). Nedenfor ses en model over de primære afsendere af mærkningsordningerne.  

 

Figur 7 - Mærkningsordningernes interessenter - Egen tilvirkning 

Mærkningsordninger og afsendere 
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Fælles for mærkningsordningerne er, at det er forbrugerne, der er de ønskede modtagere af mærk-

ningsordningernes kommunikation. De forskellige afsendere gør dog, at man kan stille spørgsmåls-

tegn ved, om der ligger andre motiver til grunde for dem end blot et ønske om at oplyse forbruger-

ne. Mærkningsordningerne har den særlige mulighed, at de kan kommunikere til forbrugeren på et 

kritisk tidspunkt i beslutningsprocessen, nemlig når forbrugerne står nede i supermarkedet (Smith 

et. al., 2015). Emballagen er et af de sidste medier, hvorfra man kan fange forbrugernes opmærk-

somhed, inden varen lægges i kurven. Emballagerne har derfor en enestående mulighed for at på-

virke forbrugernes valg, lige dér hvor det træffes.  

 

Andre end forbrugernes interesser 

Fødevarestyrelsen skriver på deres hjemmeside at mærker er til stede for at sikre at forbrugerne kan 

træffe et informeret valg (Fødevarestyrelsen.dk, 1). Samtidig fremgår det, at mærkningsordningerne 

også har til formål at varetage den brede offentligheds interesser (Fødevarestyrelsen.dk 3). Ved at 

skabe oplyste forbrugere og skabe opmærksomhed på fødevarernes forskellige ernæringsmæssige 

egenskaber, kan omkostningerne til sundhedsrelaterede sygdomme mindskes. Ved at oplyse forbru-

gerne og skabe opmærksomhed på fødevarernes forskellige ernæringsmæssige kvalitet er formålet 

at lære forbrugerne at vælge de sundere produkter (Ibid.). Offentlighedens fokus på forbrugernes 

sundhed har været stigende gennem de sidste 50 år (Hansen, 2005, Heike & Taylor, 2012). Samti-

dig har omfanget af livsstilsygdomme medført en række kampagner, samt fremkomsten af nye em-

ballageelementer der har til formål at komme sygdommene kostrelaterede til kost, til livs (Heike & 

Taylor, 2012.).  

Befolkningens generelle sundhed har i mange år været af stor interesse for en række interessenter. 

Det er ikke nogen overraskelse at de offentlige myndigheder har en stor interesse i, at befolkningen 

spiser sundt. Har forbrugerne en sund livsstil, vil det alt andet lige også betyde at der bliver færre 

omkostninger for sundhedsvæsenet, som i sidste ende vil gavne den brede befolkning (foedevare-

styrelsen.dk, 1). Fødevarestyrelsen, blandt andre, har derfor siden præsentationen af de officielle 

kostråd haft en interesse i, at befolkningen forstod at handle sundt ind og spise sundt. På trods af 

den stadigt stigende opmærksomhed på sundhed og fødevarer er den generelle befolkning ikke ble-
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vet sundere (Heike & Taylor, 2012). Fødevareindustrien har ofte fået skylden for denne manglende 

sundhed og en høj grad af unigennemsigtighed, der kan skabe forvirring og være skyld i vildledning 

(Ibid.). For at komme denne uigennemsigtighed til livs har fødevarestyrelsen blandt andre udarbej-

det nogle mærkningsordninger (foedevarestyrelsen.dk, 1). Samtidig har en række miljøorganisatio-

ner samt fødevareproducenter fulgt trop, og der findes i dag mærkningsordninger for mange for-

skellige ting, så mange at de ofte er overlappende (Coff, 2005). Offentlighedens interesse i mærk-

ningsordninger er med andre ord ikke udelukkende en forbrugerbeskyttelse men er også en måde, at 

opnå større incitament blandt forbrugerne til for eksempel at spise sundere (Ibid.). Mærkningsord-

ningerne, der er udarbejdet af, eller i samarbejde med myndighederne, kan derfor også udgøre et 

politisk værktøj.  

På samme måde forholder det sig med producenter, der udarbejder mærkningsordninger eller så-

kaldte ansvarlighedsmærker. Producenterne er dem, der står for at udarbejde emballagerne, så de 

både informerer forbrugerene og samtidig fungerer som en reklame til forbrugeren. Emballagen 

spiller derfor en dobbeltrolle fordi den både skal markedsføre fødevaren og samtidig skal fungere 

som en informationskilde for forbrugeren. Der opstår et dilemma hos producenten fordi det er pro-

ducentens ansvar at emballagen kommunikerer klart og troværdigt, samtidig med at emballagen 

skal være med til at sælge varen (Smith et. al, 2011). I det perspektiv har mærkningsordningerne 

den fordel for afsenderne, at de ikke fylder særligt meget på emballagen, men at meningen bag dem 

indeholder mange informationer omkring produktet. På den måde kan en stor mængde af informati-

oner omkring fødevaren indirekte få plads på forsiden af emballagen uden at det har en stor påvirk-

ning på emballagens design.  

Det er værd at bemærke, at mærkningsordninger ikke udelukkende fungerer som en forbrugerop-

lysning. Grundende til at sætte dem på emballagen kan være mange. Ikke mindst fordi, der kan stil-

les spørgsmålstegn ved afsendernes objektivitet i udarbejdelsen af mærkningsordningerne. Mærk-

ningsordningen kan samtidig have en markedsføringsmæssig værdi for producenter, da forbruger-

nes genkendelsesgrad kan være støre til mærkningsordningen end til afsenderbrandet (Williams, 

2005, Moorman, 1990). Selvom mærkningsordningen betyder, at fødevaren lever op til en række 

krav, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at det primære formål med at sætte mærket på emballa-

gen er at oplyse forbrugerne. Mærkningsordningen kan i dette perspektiv derfor også medføre en 

markedsføringsmæssig værdi. 
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Samtidig skal mærkningsordningerne fungere som en slags eksperter over for forbrugerne når de 

står nede i supermarkedet og overvejer alternativerne. Mærket skal signalere at det er sikkert at kø-

be netop den vare. Som i det tidligere eksempel med mærkningen af fersk svinekød, kan der dog 

være uenighed om, hvad der opfattes som dyrevelfærd. Forbrugerne lægger derved deres lid til at 

mærkningsordningen lever op til de krav der kan forventes ud fra et givent perspektiv. Mærknings-

ordningerne får derfor en rolle som en slags ekspert. Ifølge Torben Hansens (2005) teori, vil en ud-

licitering af forbrugerens informationer mindske forbrugernes kognitive ressourcer. En del af for-

brugernes beslutningsproces bliver på den måde givet videre til ”eksperter” gennem mærkningsord-

ningerne (Hansen, 2005). Torben Hansen argumenterer for, at det er nødvendigt at forbrugerne gi-

ver afkald på en række informationer for at mindske brugen af kognitive ressourcer og på den måde 

benytte sig af cues udformet af udefrakommende ”eksperter” (Ibid.).  

Forbrugernes overfladiske forståelse af mærkningsordningerne vil derfor blot være en bivirkning af 

udliciteringen (Hansen, 2005). Det stiller dermed også krav til forbrugernes tillid til mærkningsord-

ningerne og afsenderne. Spørgsmålet om hvor vidt mærkningsordningerne bidrager til en større 

gennemsigtighed på fødevaremarkedet kan derfor være berettiget (Coff, 2005). Da formålet med 

afhandlingen ikke er, at stille en kritik af mærkningsordninger om informationsgiver, men at skabe 

en større forståelse af forbrugernes forhold til mærkningsordninger, vil denne problemstilling dog 

ikke blive behandlet yderligere. Der vil i stedet blive kigget nærmere på hvilken indflydelse afsen-

derne og mærkningsordningerne har på forbrugernes brug ar og tillid til fødevarerne.  

 

KAPITEL 6 - OPFATTELSE 

Essentielt for at forstå forbrugernes forhold til mærkningsordninger er, hvordan forbrugerne danner 

deres opfattelse af mærkningsordningerne. At definere opmærksomhed og finde ud af hvad der af-

gør hvordan den skabes er der fortsat tvivl om (Bialkova & van Trijp, 2010). Opmærksomhed kan 

dog bredt beskrives som et sæt af mekanismer, som medierer den perceptuelle selektivitet for kog-

nitiv opmærksomhed (Ibid.). Opmærksomheden er på den måde med til at danne grundlaget for den 

perceptuelle proces.  



     OPFATTELSE	 Kapitel 6 - 
 

  30 

Mærkningsordningerne er et forsøg på at give forbrugerne information omkring fødevaren ved po-

int-of-purchase (Smith et. al., 2015, p.94). Det er et attraktivt værktøj, fordi de understøtter mål så 

som for eksempel sundhed, miljøvenlighed og oprindelse, samtidig med at forbrugerne beholder 

deres ret til at vælge varerne selv. Mærkningsordningerne reducerer forbrugernes informationssøg-

ningsproces, idet forbrugerne skal tage stilling til færre informationer. I stedet for at valgmulighe-

derne bliver ugennemskuelige for forbrugeren på grund af de mange informationer forbrugeren skal 

tage stilling til, vil forbrugeren forsøge at gøre købsbeslutningen mere simpel ved at basere dem på 

tilstedeværelsen af nogle bestemte cues (Hansen, 2005). Det skyldes ifølge Hoyer (1984) at forbru-

gerne ønsker en hurtig og ubesværet beslutning og de vil derfor handle efter simple regler for at 

retfærdiggøre deres valg (Hoyer, 1984). Det er netop i tråd med denne tankegang at mærkningsord-

ninger finder deres begrundelse.  

Cue Utilization theory 

Cue utilization theory er en af de mest anvendte teorier benyttet til at vurdere forbrugernes percep-

tion af et produkt (Olsen et. al., 2011).  Ifølge denne teori udgør varerne et sæt af forskellige lede-

tråde, der er surrogater for indikatorer af varens kvalitet (Ibid.). Forbrugernes manglende evner til at 

gennemskue alle valgmulighederne og manglende tid vil medføre, at forbrugerne vil kigge efter 

ledetråde der kan guide dem til det rigtige valg (Hansen, 2005). Samtidig foreslår en undersøgelse, 

at forbrugerne vil lægge vægt på sådanne, såkaldte cues, når deres forudgående viden er utilstræk-

kelig (Davies & Wright, 1994). Forbrugerne vil i sådanne tilfælde lægge vægt på ledetråde, i form 

af indre eller ydre karakter. Indre, kan være stimuli som smag, ingredienser og lignende imens de 

ydre kan være brand, pris og heriblandt også mærkningsordninger (Clement, 2007). Mærkningsord-

ningernes formål er i denne sammenhæng, ofte at være en positiv indikator for købet og skal være 

med til at påvirke forbrugerens opfattelse af fødevaren. Ved at benytte sådanne ledetråde reducerer 

forbrugerne på den måde, de risici de løber ved at købe netop den fødevare, fordi den eller de ud-

valgte cues virker som en garant for at produktet er et godt køb. Hvad forbrugerne forstår ved disse 

ledetråde er dog imidlertid individuel, og er afhængig af, hvordan den enkelte forbruger opfatter 

dem. Mærkningsordninger er derfor ikke kun komplekse ud fra, at de ofte dækker over komplicere-

de informationer. Mærkningsordningernes kompleksitet skyldes også, at forbrugernes opfattelse af 

mærkningsordningerne dannes ud fra komplicerede processer. Forbrugernes brug af mærkningsord-

ninger kan derfor være forbundet med en række problemer idet forbrugernes egen tolkning er afgø-

rende for, hvordan de forstås og benyttes.  



31   

Kommunikation fra afsender til forbruger 

Nedenstående model, adopteret fra Smit et. al. (2011), illustrerer de variable, der er involveret i 

kommunikationen fra emballagen til forbrugeren, i butikken, som har indflydelse på den måde for-

brugerne opfatter emballagens elementer som mærkningsordninger på.  

 

 

Figur 8 - In-store fødevare til forbruger kommunikation - Kilde Smith et. al., 2011 & Egen tilvirkning 

 

Emballagens sammensætning af billeder, ord og lignende, emballagens kommunikation til forbru-

geren, også kaldet den semiotiske cocktail (Smith et. al., 2011). Det mærkningsordningerne fortæl-

ler forbrugeren, er afhængigt af, hvad forbrugeren opfatter af det der bliver kommunikeret gennem 

emballagen (Ibid.). Det kritiske punkt for mærkningsordningerne er derfor, om forbrugeren ser 

mærket. Ser forbrugeren ikke mærket, kan det, som udgangspunkt ikke indgå i en senere beslut-

ningsproces. Her er forbrugerens type af involvering være afgørende for, hvordan forbrugerens op-
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mærksomhed fanges og dermed også om mærkningsordningen indgår i beslutningsprocessen 

(Smith et. al., 2015, p. 94). Er opmærksomheden drevet af stimuli vil faktorer som farver, placering 

og andre ting have indflydelse på, om mærkningsordningen får forbrugerens opmærksomhed 

(Ibid.). Er forbrugerens opmærksomhed dog mere måldreven vil det være forbrugerens tro på at 

mærkningsordningen kan bidrage med værdifulde informationer, der vil afgøre om forbrugeren 

giver mærkningsordningen den nødvendige opmærksomhed (Smith et. al., 2015, p. 94).  

 

Opmærksomhed - Eye-track undersøgelser 

Undersøgelser foretaget med eyetrack udstyr, har dog vist, at den stimuli drevne opmærksomhed 

ikke kan stå alene (Clement, 2007). Ved at følge forbrugernes øjne, når de kigger på emballagen, 

kan det ses, hvor forbrugerne kigger hen. Det giver et unikt indblik i, hvilke stimuli der tiltrækker 

forbrugernes opmærksomhed (Smith et. al., 2015, p.128). Modsat tidligere litteratur der har under-

søgt forbrugernes perception af mærkningsordninger i situationer, hvor forbrugeren bliver tvunget 

til at tage stilling til mærkningsordninger (Grunert & Wills, 2007), giver eye-track teknologien mu-

lighed for at undersøge forbrugernes brug af mærkningsordninger i en faktisk indkøbssituation. Un-

dersøgelser, der ikke er baseret på faktiske indkøbssituationer risikerer at give et skævt billede af, 

mærkningsordningernes rolle i beslutningsprocessen.  

Et eye-track studie af forbrugere, der ikke tidligere havde set Nøglehulsmærket, viste at forbruger-

nes opmærksomhed gennem ikke gav mærket megen opmærksomhed (Smith et. al., 2015, p. 94 & 

128). Eye-track kan måle, hvorhen forbrugerne kigger og kan dermed også være med til at vise, 

hvor det er forbrugerne kigger hen for at søge informationer på for eksempel emballagen. Resultatet 

af eye-track undersøgelsen kan derfor indikere at det ikke er nok at mærkningsordningen er visuelt 

til stede på emballagen, men at der også skal være en form for forudgående viden omkring, at det 

kan være en informationsgiver, før forbrugeren giver den visuel opmærksomhed, som er essentiel 

for mærkningsordningens videre rolle i beslutningsprocessen (Smith et. al., 2015, p. 94). Den viden 

behøver dog ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med det mærkningsordningen faktisk 

står for. Forbrugernes perception af mærkningsordningen kan derfor gå forud for den visuelle op-

mærksomhed. Forbrugernes opmærksomhed må derfor ud fra denne tankegang være afhængig af 

forbrugernes stimuli drevne såvel som måldrevne opmærksomhed. Forbrugerne skal med andre ord 
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vide at mærkningsordninger kan give informationer samt ønske at bruge dem og på den måde have 

et mål ved at kigge efter dem, samtidig med, at mærkningsordningen visuelt skal kunne fange for-

brugerens opmærksomhed. En undersøgelse fortaget for at undersøge, hvordan forbrugerens op-

mærksomhed blev fanget, viste at forbrugernes evne til at finde informationer, i form af mærk-

ningsordninger, på emballagen var væsentligt bedre end forbrugernes evne til at konstatere at en 

mærkningsordning manglede fra emballagen (Bialkova & van Trijp, 2009). Det kan indikere at 

mærkningsordninger er et hurtigt værktøj for forbrugerne til at vurdere fødevarens samlede kvalitet.  

Forbrugernes opfattelse af, om mærkningsordningen kan have betydning for netop dem, er derfor 

afgørende for, om forbrugerne giver den mere opmærksomhed i beslutningsprocessen. Flere studier 

har konkluderet, at forbrugernes perception, spiller en stor rolle for, den videre beslutningsproces 

(Grunert & Wills, 2007).  

De nævnte undersøgelser indikerer således, at forbrugernes perception af mærkningsordningerne 

ikke kun finder sted, når de bliver eksponeret for dem, men at en forudgående perception er essenti-

el for, at forbrugeren, hvis øjerne glider forbi mærkningsordningen også lægger mærke til den. 

Samtidig kan mærkningsordningen være med til at forme forbrugeren samlede perception af føde-

varen, og fungere som en salgs indikator eller tommelfingernegl for forbrugeren.  

Forbrugerens perception af fødevaren er væsentlig for, hvordan forbrugeren forstå fødevaren. Det 

samme gælder for forståelsen af mærkningsordningen. Den semiotiske cocktail mærkningsordnin-

gen udgør samt forbrugernes forudgående viden, har betydning for den forståelse forbrugerne vil få 

af mærkningsordningen. Det er derfor relevant at se nærmere på, hvordan forbrugerne generelt for-

står mærkningsordninger.  

KAPITEL 7 - FORSTÅELSE AF MÆRKNINGSORDINGERNE 

En tilbagevendende debat, både i offentligheden og i forskningslitteraturen, er om forbrugerne er i 

stand til at finde, forstå og gøre brug af mærkningsordninger (Smith et. al., 2011). Problemet er, at 

selv om mærkningsordningerne ser simple ud, bygger de på komplekse begreber, som der ligger en 

underliggende forventning om, at forbrugerne også forstår hvad de betyder (Ibid.). Mærkningsord-

ninger stiller derfor store krav til forbrugernes evne til at fortolke og forstå mærkningsordningerne. 

En del forskningslitteratur og medier har stillet sig undrende overfor, hvordan udbredelsen af 
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mærkningsordninger er forsat stigende og hyppigere bliver anvendt som værktøj til forbrugeroplys-

ning, når forbrugernes forståelse af mærkningsordningerne stadig ikke er empirisk begrundet 

(Aachmann & Grunert, 2012, Seløre Sørensen, 2012, Williams, 2005, Selsøe Sørensen, 2010, 

TV2.dk, 2011). 

Genkendelse og kendskabsgrad 

Flere studier har haft til formål at undersøge, om forbrugerne kan genkende mærkningsordningerne 

samt om de er i stand til at forstå mærkningsordningernes budskaber (Aachmann & Grunert, 2012, 

Selsøe Sørensen, 2012, Williams 2005 Selsøe Sørensen, 2010). Typisk har afsenderne af mærk-

ningsordningerne ofte fokus på, om forbrugerne er i stand til at genkende mærkningsordningerne 

men ikke om forbrugerne er i stand til at forstå budskaberne (Smith et. al. 2015, p. 95). Denne ad-

skillelse mellem de to begreber er dog essentiel i forhold til forbrugernes forhold til mærkningsord-

ningerne, da det kan fortælle noget om mærkningsordningernes evne til at informere forbrugeren. 

Forbrugernes evne til at finde mærkningsordningen ikke nødvendigvis er ensbetydende med at de 

kan genkende dem. På samme måde kan der ikke stilles lighedstegn mellem genkendelsesgraden og 

kendskabsgraden, da de to bygger på forskellige principper (Moorman, 1990). Christine Moorman 

(1990) konkluderer i en undersøgelse af forbrugernes genkendelse af emballageelementer, at når 

forbrugerne synes, at et element der er bekendt for forbrugere, får dem til at vurdere dem selv, som 

bedre i stand til at behandle information, trods det, forbedrer det ikke deres reelle tilegnelse, bear-

bejdning og forståelse af informationen. Genkendelsen af mærkningsordninger kan med andre ord 

få forbrugerne til, fejlagtigt, at tro at deres viden omkring mærkningsordninger er bedre end det er 

(Moorman, 1990).  

Undersøgelser af forbrugernes genkendelse af mærkningsordninger kontra forbrugernes kendskab 

til mærkningsordningerne viser en generel tendens til at genkendelsen af mærkningsordningerne er 

relativt stor, afhængigt af det enkelte mærke (Smith et. al. 2015, p. 96, YouGov, 2011, Selsøe Sø-

rensen et. al., 2013).  Tidligere undersøgelser, har opstillet spørgeskemaer, hvor formålet har været 

at få forbrugerne til at svare på, hvad specifikke mærkningsordninger står for (Ibid.). Kun de aller-

bedst kendte mærkningsordninger som for eksempel økologimærket, nøglehulsmærket og fuld-

kornsmærket kan forbrugerne genkende, når de bliver spurgt ind til dem (Selsøe Sørensen, 2010). 

Endvidere viser det sig, i denne type af undersøgelser, at det er de færreste forbrugere, der forstår, 
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hvad de står for. Det er til trods for at der er en tendens til, at forbrugerne selv mener, at de forstår 

mærkningsordningerne (Grunert & Wills, 2007). Forskellen på, hvad der objektivt ses, skal forstås 

ved de forskellige mærkningsordninger og det som forbrugerne mener de forstår er derfor modsat-

rettet (Ibid.).  

Det er vigtigt at præcisere at forbrugernes forståelse af mærkningsordninger kan være flere forskel-

lige ting. Undersøgelser som nævnt ovenfor har til formål at vurdere forbrugerens kendskab til 

mærkningsordninger ud fra en objektiv tilgang (Selsøe Sørensen et. al., 2010). Her bliver forbruge-

renes svar sammenholdt med forbrugernes viden i forhold til de kriterier, der er opstillet for mærk-

ningsordningerne (Selsøe Sørensen et al., 2010, Selsøe Sørensen et. al., 2013). Undersøgelsen af 

Selsøe Sørensen et. al. (2010) viser, at forbrugerne har en overordnet viden til mærkningsordnin-

gerne, men ikke kan forklare det i detaljer (se også Selsøe Sørensen et. al., 2013). Forbrugernes 

objektive viden omkring mærkningsordninger er med andre ord et udtryk for en toppen af isbjerget 

effekt (Smith et. al. 2011). Det betyder dog ikke, at det afholder forbrugerne fra at benytte mærk-

ningsordningerne i deres beslutningsproces. Blot fordi, der er en forskel mellem forbrugernes per-

ceptioner af, hvad mærkningsordningerne betyder og hvad der egentlig ligger bag ved dem, betyder 

det ikke, at de ikke kan være en væsentlig faktor i forbrugerens valg (Henryks & Person, 2010).  

Flere videnskabelige undersøgelser peger på, at forbrugernes evne til at forstå mærkerne er relativt 

lav. Det indikerer, at mærkningsordningerne måske ikke har den ønskede effekt. Det kan blandt 

andet skyldes, at begreber som dyrevelfærd, miljøvenlighed og sundhed er åben for mange forskel-

lige fortolkninger (Henryks & Pearson, 2010).  

Forbrugernes individuelle forståelse af de enkelte mærkningsordninger er relevant i forhold til af-

handlingens problemstilling. ”Selv om forburgerne ikke ved, hvad mærket står for, vil de ofte vælge 

varen med mærket alligevel. Så læser de et ind i mærket, som de gerne vil have at det står for.” Vik-

tor Smith (Mette Guldager, 2010).  

Klaus Grunert og Josephine Wills (2007) konkluderede i deres undersøgelse af britiske forbrugeres 

reaktion på ernæringsinformationer på fødevarer, at nogle britiske forbrugere leder mere aktivt efter 

mærkningsordninger, end forbrugere i andre lande. De begrunder denne forskel med at fødevarein-

formationer som mærkningsordninger er udbredt i Storbritannien, og det betyder derfor, at forbru-

gerne vil have lettere ved at genkende sådanne mærkningsordninger end i andre lande (Grunert & 
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Wills, 2007, van Herpen et. al., 2012). Mærkningsordningernes genkendelighed spiller derfor en 

stor forskel for forbrugernes brug af mærkningsordninger (van Herpen et. al., 2012).  

Det er ikke muligt at afgøre, om forbrugernes positive evalueringer af mærkningsordninger skyldes, 

at forbrugerne kan genkende mærkerne eller om det er på grund af de særlige positive egenskaber 

mærkningsordningen betyder (van Herpen et. al., 2012). Det skyldes at den enkelte forbrugers eva-

luering af mærkningsordningerne, ikke kun er afhængig af mærkningsordningens særlige karakteri-

stika men i høj grad også forbrugerens (Bialkova & van Trijp, 2010, van Herpen, 2012). Forbruger-

nes øgede evne til at differentiere mellem sunde og usunde varer, kan medføre at forbrugerne vur-

derer de sunde varer som værende sundere end de er (van Herpen et. al., 2012). Denne kløft kan 

have betydning for forbrugernes forståelse af varen, hvilket i sidste ende kan føre til at forbrugerne 

bliver vildledt på grund af mærkningsordningerne.  

På trods af intentionerne om at gøre valget af fødevare mindre komplekst, synes forbrugernes valg 

stadig at være præget af, en vis usikkerhed. Flere forbrugere forstår ikke, hvad mærkningsordnin-

gerne betyder og flere har de svært ved at genkende mærkerne, når de bliver spurgt ind til dem. 

Samtidig er udbredelsen af mærkningsordninger så stor, at forbrugerne skal tage stilling til flere 

mærker, hvilket kan være med til at øge kompleksiteten af forbrugernes valg.  

For at forbrugerne skal kunne træffe et informeret valg på baggrund af et mærke, er det nødvendigt, 

at forbrugeren ved, hvad mærket repræsenterer. Forbrugernes begrænsede tid og kognitive ressour-

cer til at træffe det enkelte valg gør, betyder at forbrugeren ikke altid sætter sig ind i alle informati-

oner omkring varen. Netop på baggrund af dette er mærker blevet udviklet, der skal sørge for at 

forbrugerne kan træffe et informeret valg, uden selv at skulle sætte sig ind i alt omkring produktet. 

Mærkerne skal gøre det mindre kompliceret og komprimerer informationerne for forbrugerne. Pro-

blemet ved denne tankegang er dog, at det kræver flere ting af forbrugerne. Dels skal forbrugerne 

kunne genkende og lægge mærke til mærket når de står nede i supermarkedet. Dels skal forbrugerne 

have kendskab til mærket, førend at der kan træffes et valg på baggrund af det. Med den mængede 

af mærkninger der er, ikke blot på fødevarer, men på dagligvarer i det hele taget, sætter det store 

krav til forbrugernes kognitive kapacitet.  
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KAPITEL 8 - FORBRUGERNES VIDEN 

Informationer behandles ofte som givne størrelser (Smith et. al., 2009). Det antages ofte, at det em-

ballagen siger er sandt, som det er blevet berørt tidligere er afsenderne dog ikke uden en agenda. 

Samtidig betyder det heller ikke, at forbrugeren oplever informationerne efter en given størrelse. De 

samme informationer kan forstås på flere måder, fordi der i enhver form for kommunikation, ligger 

en subjektiv tolkning at budskabet der bliver kommunikeret (Bialkova & van Trijp, 2010).  

Det betyder dog ikke, at forbrugeren får de rette forventninger og at de handler derefter. Den sam-

me information kan formuleres på mange måder og dermed kan informationen forstås af modtage-

ren på flere måder. Derudover må forstås, at der ved enhver form for kommunikation er en form for 

fortolkning af budskabet (Heike & Taylor, 2012). Det er derfor ikke kun vigtigt, hvad mærkeord-

ningerne fortæller men, hvad det for forbrugeren til at forvente. Netop forbrugernes fortolkning af 

budskaberne er essentiel for, hvordan fødevaren evalueres.  

Forbrugernes viden omkring forhold som produktets smag vil have indflydelse på, hvordan produk-

tet bliver evalueret og dermed på, hvordan forbrugerne træffer deres valg (Grunert et. al., 2010). 

Tidligere er der blevet argumenteret for, at samspillet mellem forbrugernes stimuli-drevene op-

mærksomhed og forbrugernes måldrevne opmærksomhed er altafgørende for, mærkningsordnin-

gens rolle i beslutningsprocessen (Smith et. al., 2015, p. 94). Fælles for de to processer at, at de ikke 

står alene, de påvirkes af vores individuelle viden (Ibid.). Når der opstår et behov hos forbrugeren, 

søges der typisk informationer omkring produkterne.  

Disse informationer kan både søges internet og eksternt. Forbrugerne kan via deres hukommelse 

søge informationer af tidligere oplevelser og erfaringer. Det kan være billeder, navne eller lignende 

der giver forbrugeren informationer omkring, hvordan det opståede behov dækkes bedst. De interne 

informationer kan forbrugere sammenholde med eksterne informationer, der består af informationer 

der bliver stillet til rådighed af andre forbrugere eller eksperter.   

En undersøgelse foretaget af Magareta Wandel (1997), viste, at forbrugerne ikke besidder en viden, 

der er nok til at forbrugerne kan drage nytte af de informationer, som ligger gemt i mærkningsord-

ningerne. Hun argumenterer her for, at mærkningsordningerne i sidste ende vil skabe mere forvir-

ring hos forbrugeren end de vil skabe støre oplysning (Wandel, 1997). Gennemgående for tidligere 

undersøgelser af forbrugernes forhold til mærkningsordninger er at forbrugerne udtrykker en fru-
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stration i forhold til den viden de får fra eksperter og andre informationskilder omkring sundhed, 

miljøvenlighed og så videre (Grunert & Wills, 2007).    

Informationssøgningsprocessen afhænger af den individuelle forbrugeres karakteristik og købssitua-

tionen (Wandel, 1997). Hertil kommer ydre faktorer som mængden af konkurrerende varer, valg-

mulighederne, og den tidsmæssige begrænsning, der ofte karakteriserer fødevareindkøb (Wandel, 

1997).  

Forbrugeren vil have incitament til at søge efter produktinformationer som mærkningsordninger, så 

længe omkostningerne ved at søge efter de informationer ikke overstiger fordelene ved at søge in-

formationerne (Baltas, 2001). Forbrugerne vil ofte forsøge at maksimere nytten ved deres beslut-

ningsprocesser ved at kigge efter informationer indtil det de får ud af det ikke kan gøres op ved den 

energi der skal lægges i at søge informationen (Ibid.). Tiden det tager for forbrugeren skal derfor 

ikke overstige den gavn mærkningsordningen giver.  

Involvering 

Hvordan forbrugerens informationssøgningsproces er karakteriseret, afhænger ofte af, hvor involve-

ret forbrugeren er i beslutningsprocessen. Hvis forbrugerne er meget involveret i beslutningsproces-

sen, vil forbrugeren også søge flere informationer end hvis forbrugeren er lavt involveret (Morman 

et. al., 2004).  

Forbrugere der er højt involverede i indkøbene vil undersøge alternativerne og veje dem op imod 

hinanden før der træffes en beslutning. Her vil mærkningsordningernes rolle ofte være relativt lille 

fordi forbrugeren vil være interesseret i at indsamle så mange informationer som muligt før der 

træffes et valg. Forbrugere med en høj viden omkring fødevarer vil ofte opleve at mærkningsord-

ninger ikke er nødvendige pejlemærker idet de interne informationer forbrugeren har, er tilstrække-

lig for at kunne træffe et fornuftigt valg af fødevarer. Det opstiller dog et paradoks, hvis det som 

tidligere undersøgelser har antydet. Hvis mærkningsordninger kræver, at forbrugeren både er i be-

siddelse af en relativt høj viden omkring fødevarer og samtidig er relativt højt involveret i indkøbet, 

vil denne type forbruger så overhovedet benytte sig af mærkningsordningerne? 

Tidligere undersøgelser peger på, at forbrugerne har klare præferencer for, hvilke typer af mærk-

ningsordninger de foretrækker på fødevarer (Heike & Taylor, 2012). Det generelle billede der dan-
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nes af tidligere litteratur er, at forbrugerne foretrækker mærkningsordninger med meget detaljeret 

information. Samtidig fremgår det dog også, at forbrugerne har svært ved at forarbejde sådanne 

informationer (Heike & Taylor, 2012). Dette indikerer, at forbrugernes præferencer, når det gælder 

informationer ikke er det samme når de bliver spurgt ind sammenlignet med de præferencer der gør 

sig gældende i selve købsprocessen. Denne forskel er interessant at belyse fordi mange af de tidlige-

re undersøgelser lægger vægt på enten forbrugernes holdninger til mærkningsordninger eller på 

forbrugernes faktiske brug af mærkningsordninger, når de står nede i supermarkedet.  

Noget forskningslitteratur foreslår, at især forbrugerens involvering i beslutningsprocessen har ind-

flydelse på, hvordan forbrugerne behandler de informationer og stimuli de bliver udsat for i eksem-

pelvis supermarkedet (Petty & Cacioppo, 1986). Graden af involvering har også indflydelse på, 

hvordan forbrugeren engagerer sig i evalueringen af de forskellige produkters attributter (Hansen, 

2005). Nordisk Ministerråd konkluderede i deres rapport tilbage fra 2002, at forbrugerne er delte, 

hvad angår deres behov for informationer i indkøbsprocessen (Nordisk Ministerråd, 2002). Det er 

med til at understege at forbrugernes behov for informationer er forskellig, hvilket både kan skyldes 

deres involvering i valget af fødevare samt deres eksisterende viden omkring fødevaren. Hvis in-

formationerne bag mærkningsordningerne passer ind i forbrugernes eksisterende mentale og kogni-

tive strukturer, så kan det give en mulighed for, at forbrugerne kan afkode og forstå informationerne 

(Smith et. al., 2013). Passer informationerne ikke ind i de eksisterende kognitive strukturer kan det 

betyde at forbrugeren ikke kan afkode informationerne og irrationelle beslutninger kan blive truffet 

på baggrund af dem (Ibid.).  

I dag er det i højere grad et problem at forbrugerne har for mange valg end for få valg. Hylderne 

boomer af varer og inden for den enkelte produktkategori findes der flere alternativer. Når forbruge-

ren er højt involveret i købsbeslutningen, vil forbrugeren have en høj grad af kognitiv aktivitet og 

vil anstrenge sig for at evaluere og sammenligne produkter, før der tages en beslutning (Hansen, 

2005).  

KAPITEL 9 - FORNUFT 

Forbrugernes inferens er de konklusioner forbrugerne drager på baggrund af den forståelse der er 

opnået (Kardes et. al., 2004). Sundheds inferens referer således til om forbrugerne kan bruge mærk-

ningsordningerne til at skelne mellem produkterne i forhold til sundhed (Kardes et. al., 2004)  
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Fødevarerne er sjældent beskrevet så udførligt, at al information omkring fødevaren er tilgængelig 

for forbrugeren. Det fører ofte til at forbrugeren former deres egne logiske slutninger (Kardes et. al., 

2004). Disse slutninger kan være formet af stimuli og være formet på baggrund af hukommelsen 

(ibid.). Disse logiske slutninger er derfor ikke nødvendigvis baseret objektiv logisk slutning men er 

et udtryk for individets egen sunde fornuft. Den logiske slutning er med andre ord det enkelte indi-

vids generering af ”hvis-så” sammenkobling af information, som cues, viden argumenter og heuri-

stik (Kardes et. al., 2004).  

En sondring mellem induktion og deduktion er vigtig i denne sammenhæng fordi induktion vedrør 

specifik information forbrugeren får og på bagrund heraf danner en generel konklusion (Kardes et. 

al., 2004). Mens deduktion er en hypotese evaluering, hvor logisk ræssnonering ligger til grund 

(Ibid.). Induktiv adfærd hos forbrugerne forekommer hyppigere når forbrugerne skal drage konklu-

sioner ud fra de informationer der er tilgængelig (Ibid.).  

Hjernen udfylder selv de informationer der mangler på baggrund af det der kan ses på emballagen 

(Raab, 2015, p. 211). Det er netop denne evne hos forbrugerne, der gør at mærkningsordninger ek-

sisterer. Problemstillingen ved denne evne er, at det ikke altid er de rigtige informationer forbruger-

ne trækker ud. Forbrugernes forventninger bygger dermed på forkerte forudsætninger, der medfører 

en stor risiko for at forbrugeren træffer et valg ud fra forkerte forudsætninger.  

Halo-effekten 

Når mærkningsordningerne bliver komplekse øges risikoen for, at forbrugerne indfortolker egen-

skaber som der ikke er belæg for (Smith et. al., 2015, p. 95). Forbrugeren indfortolker supplerende 

information som for eksempel at tillægge varen støre sundhedsmæssig betydning end det der er 

faktuelt og kommunikeret. På den måde får forbrugeren et indtryk af, at varen har en positiv egen-

skab, som ikke er til stede, men som alligevel påvirker beslutningsprocessen (Smith et. al., 2015, p. 

95). Denne effekt kaldes også halo-effekten (Aachmann et. al., 2013).  

Flere undersøgelser af forbrugernes årsager til, hvorfor de vælger at købe økologisk viser, at det 

skyldes at de opfatter økologiske varer som værende sundere og mere næringsholdige (Ottawa & 

Hamzar 2009, Lee et. al., 2013). Det til trods for, at økologi i sig selv ikke siger noget om en føde-

vares ernæringsmæssige sundhed (Fødevarestyrelsen.dk 2). I undersøgelsen blev der stillet tre for-

skellige typer af fødevare op, alle tre kategorier med en økologisk og ikke økologisk variant (Lee et. 
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al., 2013). Når forbrugerne blev spurgt ind til deres opfattelse af varerne, var forbrugernes vurde-

ring, at økologiske mærkningsordninger betød færre kalorier i produktet, og at forbrugerne var vil-

lige til at betale mere for produktet. Hertil kom, at forbrugerne vurderede de økologiske vareres 

næringsmæssige værdi som bedre end de ikke økologiske (Ibid.). Dette studie indikerer, at mærk-

ningsordninger kan få forbrugerne til at forvente mere af fødevaren end der er belæg for. De kon-

klusioner forbrugerne træffer, gennem en blanding af de stimuli de bliver udsat for og informationer 

lageret i hukommelsen, har derfor ikke nødvendigvis noget at gøre med det mærkningsordningen 

objektivt står for.  

Undersøgelsen af forbrugernes perception af økologiske fødevarer kontra ikke økologiske fødevarer 

viste dog, at forbrugere, der ofte benytter varedeklarationen eller ofte køber økologiske varer, havde 

en mindre tendens til at blive påvirket af halo-effekten (Lee et. al., 2013). En undersøgelse foretaget 

af Brian Wansink (2004) viser, at tilstedeværelsen af korte påstande på emballagernes forside, kan 

medføre en mere positiv evaluering end lange påstande (Wansink, 2004). Det antyder, at korte, 

simple anprisninger giver forbrugerne en bedre forståelse af fødevarens attributter (ibid.). De logi-

ske slutninger som forbrugeren foretager, er ifølge Brian Wansink (2006) ikke uden problemer, 

fordi disse logiske slutninger ofte resulterer i uhensigtsmæssige generaliseringer. Såsom en forvent-

ning om at en lav fedtprocent er betyder at der også er færre kalorier i fødevaren (Wansink, 2006). 

Brian Wansink stiller derfor spørgsmålstegn ved om ”relative påstande” som for eksempel lav fedt 

procent, hjælper forbrugerne, eller om de blot skaber ”health halos” (ibid.). Mærkningsordninger 

som for eksempel nøglehulsmærket, stiller krav til mængden af fedt, sukker, salt, kostfibre og fuld-

korn (altomkost.dk). Disse krav er dog afhængigt af den enkelte varekategori (ibid.). Mærknings-

ordninger som denne kan derfor ifølge Brian Wansink være med til at forbrugeren evaluerer føde-

varen, som værende sundere end den egentlig er (Wansink, 2006). 

Sund fornuft 

Denne effekt er interessant i forhold til forbrugernes forhold til mærkningsordninger, fordi den ikke 

blot indikerer, at mærkningsordningerne kan medføre en vildledning af forbrugerne, men også at 

forskellen mellem forbrugerne informationsniveau kan være af betydning for, forbrugernes brug af 

sund fornuft. Jo færre informationer forbrugeren kommer i besiddelse af i belsutningsprocessen, jo 

større encitament vil der også være for, at forbrugeren benytter sin sunde fornuft til at udfylde de 

manglende informationer. I dette lys kan det betyde, at mærkningsordningernes manglende evne til 
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at give forbrugerne en uddybet forståelse af varens attributter, vil forbrugeren overlades til at bruge 

sin sunde fornuft, der i denne sammenhæng forstås som forbrugernes evne til at ræsonnere, som kan 

føre til, at forbrugeren indfortolker faktorer i mærkningsordningen som der ikke er belæg for.  

Kooijmans og Flores-Palacios (2014) argumenterer for at forbrugerens sunde fornuft er afhængig af 

forskellige sociale settings. For at forstå, hvad der får forbrugerne til at tage varerne ned af hylderne 

og hvilken rolle mærkningsordningerne spiller, er det derfor relevant at se på, hvordan forbrugernes 

sociale kontekst påvirker forbrugerens brug af sund fornuft. 

Beslutningsprocessen bliver ofte i litteraturen beskrevet som en lineær og skematisk proces. Star-

tende med en problemerkendelse, dernæst en informationssøgningsproces som afføder en evalue-

ring af alternativerne, hvorfra beslutningsprocessen bliver truffet (Grunert & Wills, 2007). Der fin-

des flere modeller på, hvordan forbrugernes beslutningsproces ser ud. Fælles for dem er ofte, at 

beslutningsmodellerne tager udgangspunkt i en grundlæggende antagelse om, at forbrugerne enga-

gerer sig i en systematisk bearbejdning af informationer, hvorfra de forskellige alternativer vurde-

res. (Grunert & Wills, 2007).  

Forbrugerne opfatter fødevarerne og mærkningsordningerne forskelligt (Selsøe Sørensen, 2010). 

Ligesom fødevarerne udgøres af komplekse attributter er forbrugernes beslutningsproces også 

kompleks. Mærkningsordninger bliver udviklet for at henvende sig til forbrugerne, ud fra den be-

tragtning at de er rationelt tænkende individer. Mærkningsordningerne bygger på en antagelse af, at 

forbrugerne har en klar opfattelse af, hvad der er sund og usundt (Smith et. al, 2015). Forbrugeren 

regnes for at være et rationelt individ, der indsamler informationer der er tilstrækkelige til at kunne 

forstå og kontrollere en kompleks situation (Østergaard og Jantzen, 2000). Mærkningsordningerne 

bygger på en teori om at alle forbrugerne har den samme tilgængelighed til fødevareinformationer 

og informationer omkring mærkerne. Informationer som de har mulighed for at indsamle på lige 

vilkår og har mulighed for at vurdere op imod hinanden, før der træffes en beslutning.  

Sund fornuft kan forstås som det modsatte af kompleks og organiseret viden (Kooijmans & Flores-

Palacios, 2014). Sund fornuft er spontan viden der er direkte afledt af tidligere oplevelser og har et 

praktisk formål (Ibid.). Forbrugeren bliver påvirket af den viden han eller hun har. Den sunde for-

nuft af afhængig af den specifikke situation og de udfordringer der kan opstå. Den sunde fornuft 

skal i denne forstand forstås som et værktøj forbrugeren kan bruge til at handle og ikke mindst til-

passe sig til de specifikke omstændigheder.  
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Afhandlingen fokuserer på sund fornuft omkring viden om fødevarer der ikke, nødvendigvis, er 

korrekt ud fra et videnskabeligt synspunkt og som kan være inspireret af andet end officiel viden 

omkring fødevarer.  

At være i besiddelse af en sund fornuft, betyder at have en velreflekteret individuel dømmekræft, 

der sætter det enkelte individ i stand til at træffe det gode valg. At handle vil således sige at handle i 

overensstemmelse med en bestemt rationalitet der sætter rammer for de handlemuligheder forbruge-

ren disponerer over.   

Særligt ved sammensatte fødevarer eller fødevarer der kan indeholde meget sukker, fedt eller andre 

sundhedsnedsættende fødevarer, finder forbrugerne mærkningsordningerne særligt anvendelige 

(Wandel, 1997). Samtidig giver forbrugerne udtryk for, at det er svært at gennemskue, hvornår der 

er tilsætningsstoffer i, samt hvad de forskellige E-numre dækker over (ibid.). Forbrugerne giver 

udtryk for, at de ønsker at mærkningsordningerne er lettere at forstå, så de kan opnå større viden 

omkring fødevarerne (Wandel, 1997).  

Hvad der under andre omstændigheder, vil blive vurderet som værende af stor betydning for den 

enkelte forbruger, kan blive modargumenteret for at reducere dissonans (Davies & Wright, 1994). 

For eksempel hvis der er tale om et produkt, som forbrugeren plejer at købe og forbrugeren godt 

kan se, at der er ikke er noget mærke på, men har købt produktet længe, så er der ikke nogen grund 

til at skifte produkt.  

Idéen om forbrugeren, der kan træffe sunde og fornuftige valg, bygger på en forudsætning om, at 

forbrugerne handler i et gennemskueligt marked, hvor forbrugerne har tiltrækkelig viden som de 

kan træffe valg ud fra. På trods at voksende mængde af mærkningsordninger og varedeklarationer, 

et dette dog ikke gældende, fordi mængden af informationer er så stor, at det bliver for overvæl-

dende for forbrugerne at gennemskue det (Coff, 2005). Derfor skabes der et behov for varedeklara-

tioner og mærkningsordninger, der kan oplyse os om den vare vi står med. 

Kooijmans og Flores-Palacios (2014) argumenterer for at forbrugerens sunde fornuft er afhængig af 

forskellige sociale settings. For at forstå, hvad der får forbrugerne til at tage varerne ned af hylderne 

og hvilken rolle mærkningsordningerne spiller, er det derfor relevant at se på, hvordan forbrugernes 

sociale kontekst påvirker forbrugerens brug af sund fornuft 
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KAPITEL 10 - INTEGRATION 

Forbrugerens karakteristika  

I 1959 skrev Sidney J. Levy i artiklen ”Symbols for sale”, at de ting forbrugerne køber, ikke blot 

har en grundlæggende funktion som for eksempel at mætte men, at de varer forbrugerne køber også 

har en personlig betydning (Levy, 1959). De varer vi køber tjener derfor også en symbolsk betyd-

ning for det enkelte individ (ibid). Vi køber med andre ord ikke blot varerne for det de kan, men i 

lige så høj grad, for deres symbolske betydning (Levy, 1959). De varer forbrugeren køber er derfor 

med til at underbygge forbrugerens tanker omkring ham selv og forbrugerne vil derfor handle på en 

måde, som er i overensstemmelse med det billede forbrugeren gerne vil give af ham selv (ibid). 

Varerne får derfor ikke kun en værdi ud fra det basale behov det opfylder men får også en symbolsk 

værdi for den enkelte forbruger. 

Mærkningsordningernes personlige relevans for den enkelte forbruger, har indflydelse på, om for-

brugeren benytter dem i beslutningsprocessen (Davies & Wright, 1994). Når den personlige rele-

vans opleves som høj hos den enkelte forbruger, vil motivationen for at tage hensyn til mærknings-

ordningerne også blive større (Davies & Wright, 1994).  

Forbrugernes sociale kontekst 

Forbrugeren skal ikke blot tage stilling til evalueringen af mærkningsordningen i forhold til egen 

identitetsdannelse. Ifølge Grant McCracken (1986) spiller forbrugerens sociale sammenhæng også 

en stor betydning for de valg der træffes (Iyengar & Lepper, 2000). Den sociale kontekst er ifølge 

teorien lige så vigtig som forbrugerens selvopfattelse (McCraken, 1986). De kulturelle normer og 

værdier forbrugeren er omgivet af, kan derfor også have indflydelse på valget.  

Kompleksiteten af forbrugerens beslutningsproces øges kun når forbrugeren aktivt reflekterer om-

kring eksisterende kulturelle normer og værdier (Verbeke & Vermeir, 2006). Fødevarerne har på 

den måde samtidig en signalværdi fordi fødevareforbrug bliver et billede på hvad forbrugeren vil 

eller ikke vil indtage (ibid.). En etisk orienteret forbruger vil derfor ofte også føle, at forbrugeren er 

ansvarlig og udtrykker det gennem købsadfærden (Verbeke & Vermeir, 2006). Det betyder dog ikke 

at en refleksiv forbruger nødvendigvis vil reflektere på baggrund af etiske følelser, men er mere et 
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udtryk for de kulturelle normer (ibid.). Ifølge denne tankegang vil forbrugerens forbrug, derfor være 

påvirket af, hvordan forbrugerens sociale kontekst er. Befinder forbrugeren sig blandt andre, der går 

meget op i økologi og bæredygtighed, vil forbrugeren være mere tilbøjelig til at overveje det i sin 

beslutningsproces, hvis det er en del af den specifikke kulturelles værdisæt.  

Undersøgelser har dog tidligere påpeget, at forbrugernes attitude, sjældent er sigende for den fakti-

ske adfærd som forbrugerne har når de handler ind (Vermeir & Verbeke, 2000). Det kan i praksis 

betyde, at selvom forbrugerne er orienterede omkring for eksempel miljøvenlighed, og følger de 

sociale normer i egne personlige holdninger, er det ikke nødvendigvis en forudsigelse for, hvordan 

forbrugeren handler når han eller hun står nede i supermarkedet. Det skyldes i høj grad, de andre 

effekter som, der er blevet nævnt tidligere.  

Denne teori omkring, at forbrugerne køber vare for den symbolik, der ligger i dem, kan forklare, 

hvorfor forbrugerne vil være interesserede i at købe for eksempel varer med et økologimærke på. På 

den måde, kan forbrugeren sende et signal til omverdenen om, at forbrugeren er for eksempel mil-

jøbevidst.  

Det er vigtigt at nævne her, at sociale normer ikke nødvendigvis ændrer på forbrugerens evaluering 

af mærkningsordningen. Som en undersøgelse foretaget af Vermeir og Verbeke (2006) indikerer, 

kan forbrugerens samlede evaluering af en miljøvenlige fødevare godt være negativ, men selve 

købsbeslutningen være så påvirket af de sociale normer, at forbrugeren vælger at købe produktet på 

trods af en ellers samlet negativ evaluering (Vermeir & Verbeke, 2006). Denne mekanisme er inte-

ressant, fordi den indikerer, at forbrugernes sociale kontekst, i hvert fald når det kommer til miljø-

hensyn, kan blive vægtet højere end andre faktorer, som for eksempel forbrugerens egen evaluering 

og viden.  

KAPITEL 11 - EVALUERING 

Forbrugernes evaluering af fødevaren er essentiel for om den kommer med hjem fra supermarkedet. 

Denne evaluering bygger på en samlet bedømmelse af de informationer forbrugeren har fået om-

kring produket. Forbrugeren bedømmer her, om den information de har omkring det enkelte pro-

dukt er af positiv eller negativ signifikas (Grunert & Wills, 2007).  
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Hvis forbrugerne kan lide mærkningsordningen, for eksempel fordi de finder den brugbar eller fordi 

de kan lide de visulle karakteristka som former og farver, kan det have en indflydelse på forbruger-

nes evaluering af fødevaren (Grunert & Wills, 2007). Forbrugernes sympati for mærkningsordnin-

gen behøver derfor ikke være relateret til forbrugerens forståelse af mærkningsordningen, men kan 

betyde at forbrugeren evaluerer produktet mere positivt (ibid.).  

Undersøgelser viser, at forbrugerne aktivt ignorerer fødevareinformationer, hvis forbrugeren er højt 

involveret i beslutningsprocessen, for at undgå negativ evaluering af en fødevare, der viser sig at 

være mindre god, end forbrugeren ellers havde troet (Wansink, 2006). 

Individets bevidsthed er noget af det mest flygtige ved menneskehjernen (Raab, 2015). Enhver 

menneskehjerne er komplekst sammensat og det kan derfor aldrig med sikkerhed forudsiges hvad 

der sker i hjernen under givne omstændigheder (Ibid.). Denne tilgang til forbrugernes bevidsthed 

står i kontrast til de klassiske teorier beslutningsprocessen og Theroy of planned behaviour.  

Nordisk ministerråd fremhæver i deres rapport, at forbrugerne er meget bevidste omkring de konse-

kvenser deres forbrugsvalg kan have for, eksempelvis miljø, dyrevelfærd, etik (Nordic Council of 

Ministers, 2002).  

Det kan kun forventes at forbrugerne bliver påvirkede af mærkningsordninger som de bliver ekspo-

neret for. Sandsynligheden for at forbrugerne bliver eksponeret stiger hvis forbrugerne søger efter 

mærkningsordningerne. Det er dog ikke nødvendigvis forudsætning for at forbrugerne bliver ek-

sponeret for mærkningsordningerne (Grunert & Wills, 2007).    

Noget forskningslitteratur foreslår, at især forbrugerens involvering i beslutningsprocessen har ind-

flydelse på, hvordan forbrugerne behandler de informationer og stimuli de bliver udsat for i eksem-

pelvis supermarkedet (Petty & Cacioppo, 1986). Graden af involvering har også indflydelse på, 

hvordan forbrugeren engagerer sig i evalueringen af de forskellige produkters attributter (Hansen, 

2005). I dag er det i højere grad et problem at forbrugerne har for mange valg end for få valg. Hyl-

derne boomer af varer og inden for den enkelte produktkategori findes der flere alternativer. Til-

standen, hvor forbrugerne skal vælge mellem, hvad der kan synes som et hav af varer kan betegnes 

som consumer hyperchoice. Den store mængde af valgmuligheder, tvinger forbrugeren til at genta-

ge valg ud fra et psykologisk aspekt og dermed risikerer man, at den rationelle beslutning drukner 

(Hansen, 2005). Når forbrugeren er højt involveret i købsbeslutningen, vil forbrugeren have en høj 
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grad af kognitiv aktivitet og vil anstrenge sig for at evaluere og sammenligne produkter, før der 

tages en beslutning (Hansen, 2005).  

Forbrugerne foretrækker begrænsede valgmuligheder frem for en stor udspredning af valgmulighe-

der (Iyengar & Lepper, 2000). Det skyldes blandt andet, at forbrugerne ikke kan overskue en stor 

mængde af valgmuligheder, forbrugernes motivation falder derfor, jo større mængden af valgmu-

ligheder er (ibid.). Undersøgelsen af Iyengar & Lepper (2000) viser, at forbrugerne vil evaluere valg 

truffet, ud fra et begrænset antal valgmuligheder end valg truffet ud fra omfattende mængder af 

muligheder. Undersøgelsen viser samtidig, at forbrugerne ofte giver udtryk for, at de ønsker så 

mange valgmuligheder som muligt, men når det kommer til evaluering af valget de har truffet eva-

lueres det væsentligt bedre (Iyengar & Lepper, 2000). Iyengar & Lepper konkluderer i deres under-

søgelse, at forskellen i evalueringerne skyldes forbrugernes evne til at vurdere fødevarernes attribut-

ter falder, som antallet af valgmuligheder stiger (ibid.). Hvis forbrugerne bliver sat over for en stor 

mængde af valgmuligheder, vil forbrugerne ende med at træffe et valg der blot er tilfredsstillende, 

fordi forbrugeren ikke kan vægte attributterne fra alle varerne op imod hinanden (ibid.). Har forbru-

gerne kun en håndfuld valgmuligheder, vil det kræve færre kognitive ressourcer og forbrugeren vil 

derfor kunne vurdere attributterne, hvilket medfører at forbrugerne ender med at træffe det optimale 

valg i stedet for det tilfredsstillende valg (ibid.). Ud fra denne teori, vil forbrugere der kun har en 

håndfuld valgmuligheder have bedre muligheder for at træffe et informeret valg end forbrugere med 

en stor mængde muligheder. Undersøgelsen indikerede dog samtidig, at forbrugerne vil føle sig 

mere engagerede i købet når der er mange valg, fordi forbrugerne vil føle sig mere ansvarlige for at 

vælge det rigtige.  

Denne undersøgelse er interessant i forhold til problemstillingen omkring mærkningsordninger. 

Hvis undersøgelsen af Iyengar & Lepper (2000) overføres til mærkningsordninger taler det således 

både for og imod. Hvis forbrugerne skal træffe valg ud fra om der er en mærkningsordning på eller 

ej, vil det alt andet lige, begrænse mængden af valgmuligheder forbrugeren har. På den måde skal 

forbrugerne kun tage stilling til de varer, der har et mærke på emballagen. Ifølge Iyengar & Leppers 

(2000) undersøgelse, vil valgmuligheder, der er begrænsede til at være dem med mærkningsordnin-

ger medføre at forbrugerne vil evaluere valget bedre end hvis forbrugeren skulle vælge mellem alle 

varerne, også dem uden mærkningsordninger. Mærkningsordninger kan derfor bidrage til, at for-

brugerne føler at de træffer et mere oplyst valg, fordi de blot skal evaluere nogle af produkterne 

(Iyengar & Lepper, 2000). Det betyder dog ikke, at forbrugeren er mere involveret i valget.  
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Mærkningsordninger, stiller derfor et dilemma op hos forbrugeren i evalueringsprocessen 

(Schwartz, 2004). På den ene side, kan mærkningsordningerne være med til at give forbrugeren en 

følelse af at træffe det optimale valg, ud fra de givne omstændigheder. På den anden side vil det 

ofte betyde, at forbrugeren giver køb på involveringsgraden.  

Denne teori støtter således op omkring Torben Hansens (2005) teori omkring, at forbrugeren bliver 

nødt til at opgive at få alle informationerne, for at kunne opnå følelsen af, at træffe det optimale 

valg. I det perspektiv, kan mærkningsordningerne derfor få en stor betydning for, hvordan forbru-

gerne evaluerer alternativerne.   

KAPITEL 12 - BESLUTNING 

Det er svært at dokumentere mærkningsordningernes adfærdsmæssige påvirkning på forbrugeren. 

Ikke blot er forbrugernes beslutningsproces kompleks, med mange interne og eksterne påvirkninger 

på perception, attitude og handlinger, men informationerne kan ofte også blive ignoreret bevidst 

eller ubevidst af forbrugeren (Heike & Taylor, 2012) 

Den teoretiske referenceramme, som er præsenteret ovenfor, har introduceret forskellige tilgange til 

mærkningsordninger som emballageelement samt forskellige perspektiver til mulighederne og ud-

fordringerne i forbindelse med forbrugernes købsadfærd.   

Rationalet bag mærkningsordningerne er at det skal være lettere at være forbruger. Gennem mærk-

ningsordningerne komprimeres en række informationer ned til et symbol der dækker over fødeva-

rens vigtigste karakteristika (Grunnert, 2010). I stedet for at forbrugerne skal være i stand til at kun-

ne opveje alle varens attributter op imod hinanden, er hensigten, at forbrugerne kan bedømme varen 

ud fra en række opstillede krav, som ordningen dækker over (Fødevarestyrrelsen 1). Ved at handle 

varer efter mærkningsordningernes tilstedeværelse udliciterer forbrugerne deres viden omkring fø-

devaren. Informationssøgningen og udvælgelsen ligger derfor ikke hos forbrugeren, men hos de 

aktører, der står bag mærkningsordningen (Hansen, 2001). Det er derfor ikke op til forbrugerne, at 

vurdere, hvilke informationer der er de vigtigste. Producenten og i, nogen grad, myndighederne, 

bestemmer således på forbrugernes vegne, hvilke informationer, der skal være tilgængelige på em-

ballagen (Coff, 2005). Det betyder, at en del af den viden forbrugerne, under andre omstændighe-

der, ville have omkring fødevaren bliver udliciteret gennem for eksempel mærkningsordninger. 
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Afsenderen af mærkningsordningen bliver en ekspert, der fortæller forbrugeren, hvad han/hun har 

brug for (Coff, 2005).   

”Labels can help some people sometimes in some cases, if they have knowledge or motivation to 

use the information, which may or may not be in a format they can undertand” (Rotfeld, 2009) 

Det primære rationale bag mærkningsordningerne er, at de skal gøre det lettere for forbrugerne at 

træffe et fornuftigt valg, når de handler ind. Tidligere undersøgelser viser dog, at mærkningsordnin-

ger stiller store krav til forbrugernes viden. Forbrugerne skal kunne gennemskue, hvad mærknings-

ordningerne står for, for at kunne benytte dem efter intentionen. Mærkningsordningerne henvender 

sig derfor i højere grad til forbrugere, der har en grundlæggende viden om de forskellige områder. 

Det betyder derfor, at forbrugere der ikke har en stor viden omkring fødevarer, har lave forudsæt-

ninger for at forstå, hvad mærkningsordningerne dækker over. Da det netop er de forbrugere med en 

forudgående lav viden, mærkningsordningerne har til formål at hjælpe, kan man derfor stille 

spørgsmålstegn ved, om mærkningsordningerne opfylder deres formål.  

Indsigten i, hvordan mærkningsordningerne benyttes af forbrugerne er stadig relativt begrænset 

(Grunert & Wills, 2007). Ovenstående gennemgang af litteraturen på området viser, at der i langt de 

fleste tilfælde bliver fokuseret på, hvilke attituder forbrugerne har til forskellige mærkningsordnin-

ger. Tidligere forskning har dog vist, at der er forskel mellem forbrugernes brug af mærkningsord-

ninger og deres udsagn omkring brug af mærkningsordninger. Det indikerer, at der ikke nødvendig-

vis er en fast sammenhæng mellem forbrugernes attitude til mærkningsordningerne og brugen af 

dem. På baggrund af det, er det derfor interessant, at kigge nærmere på, forbrugernes adfærd i selve 

købssituationen samt at undersøge om forbrugernes attitude afspejles i deres adfærd. 

• Eksponering – Forbrugernes eksponering af mærkningsordningerne er essentiel for, at de 

kan indgå som en del af forbrugerens beslutningsproces. Dette kapitel har derfor til formål 

at give et indblik i, hvad det er forbrugerne bliver eksponeret for, når der tales om mærk-

ningsordninger, samt hvilke implikationer mærkningsordningernes karaktertræk kan give for 

forbrugernes forhold til dem. Her vil det blandt andet blive diskuteret, hvilken rolle afsen-

derne af mærkningsordningerne har.   

• Opfattelse – Når forbrugerne bliver eksponeret mærkningsordningerne, er den opfattelse 

essentielt at forbrugerne lægger mærke til dem, den giver forbrugerne afgørende for, hvil-
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ken rolle mærkningsordningen får i den videre beslutningsproces. Dette kapitel har derfor 

til formål at se nærmere på, hvordan forbrugernes opfattelse bliver dannet.  

• Forståelse – Forbrugernes forståelse af mærkningsordningerne påvirker hvordan forbru-

gernes brug af mærkningsordningerne kan karakteriseres. Der vil derfor blive kigget nær-

mere på, hvordan forbrugerne forstår mærkningsordningerne. Tidligere undersøgelser af 

forbrugernes genkendelse af mærkningsordninger og deres kendskabsgrad vil blive disku-

teret.  

• Viden – Forbrugernes forståelse af påvirket af, den viden forbrugeren har. Her vil det der-

for blive diskuteret, hvordan forbrugerne tilegner sig den viden og om forbrugernes viden 

er nok til at, mærkningsordningerne har den ønskede effekt, at oplyse forbrugerne.  

• Fornuft – Forbrugerne vil gennem logiske slutninger forsøge at udfylde de huller som den 

begrænsede kognitive kapacitet medfører. Forbrugernes evne til at skabe et helhedsbille-

de, bliver derfor diskuteret.  

• Integration – Den konklusion forbrugerne kommer frem til ved at bruge fornuft, holder 

forbrugeren op imod den verden forbrugeren befinder sig i. Faktorer som forbrugerens 

personlighedsdannelse og forbrugerens sociale sammenhæng vil derfor være med i for-

brugerens samlede evaluering af fødevaren.   

• Evaluering – Den evaluering, forbrugeren foretager er afhængig af 

Forbrugeren må konstant opveje de forskellige perspektiver i processen før at han eller hun kan 

bedømme om en vare skal købes. Dertil kommer, at mærkningsordningen ofte kun udgør en lille del 

af forbrugernes samlede beslutningsproces. Når forbrugerne træffer en beslutning nede i supermar-

kedet, tager det ofte kun få sekunder, før valget er truffet (Smith et. al., 2011). Når en mærknings-

ordning indgår i en forbrugers beslutningsproces, er det derfor ikke kun den proces som diskuteret 

ovenfor der gør sig gældende. Forbrugerne skal tage stilling til en lang række af andre informatio-

ner. Fra pris, vane, bekvemmelighed og mange andre ting (Vermeir & Verbeke, 2000). Det vel at 

mærke alt sammen inden for en tidsramme af få sekunder. Mærkningsordninger stiller derfor store 

krav til forbrugernes evne til at opveje de mange påvirkninger. Meget af det foregår dog uden for-

brugeren er bevidste omkring de tanker der ligger bag, netop på grund af faktorer som vane og be-

kvemmelighed (Vermeir & Verbeke, 2000).  
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Det kan derfor diskuteres om komplekse mærkningsordninger som for eksempel nøglehulsmærket, 

er med til at gøre det lettere at træffe valg for forbrugeren eller om sådanne mærkningsordninger 

gør processen mere kompliceret.   

Når forbrugerne bliver spurgt ind til deres intentioner om at købe varer med økologimærket på, er 

der ofte et gap mellem det forbrugerne siger de vil købe og det de faktisk køber (Ajzen, 2001). Det 

kan blandt andet skyldes, at andre faktorer har større betydning for forbrugerne i den faktiske be-

slutningsproces.  

Post-purchase fasen er beskrevet i litteraturen som adfærd, hvor forbrugeren søger at undgå kogni-

tiv dissonans (Clement, 2007).  

KAPITEL 13 - DELKONKLUSION 

Beslutningsprocessen beskrives, som en indsamling af informationer, der danner grundlag for for-

brugernes valg af alternativer (Nakamoto, 1987).  Forbrugernes beslutningstagen er en problemløs-

ningsproces, hvor problemet som forbrugeren søger løst er afgørende for, hvor involveret forbruge-

ren vil være i informationssøgningen (Iyengar & Lepper, 2000). 

Spørgsmålet er hvad der ligger til grund for de handlinger forbrugerne træffer, der ikke er sund-

hedsrigtige eller lever op til andre mål forbrugeren måtte have. Ud fra tanken om den rationelle for-

bruger vil forbrugernes valg af sådanne fødevarer, være et resultat af, at forbrugeren ikke er i besid-

delse af nok informationer eller evner (Boye, 2010). For at sikre at forbrugeren træffer sunde, mil-

jøvenlige og andre ønskværdige valg, er kampagner og tiltag som mærkningsordninger nødvendige 

for at kunne give forbrugerne den information de mangler.  

Nyere tilgange til forbrugeradfærd tager dog udgangspunkt i det forbrugerne føler, i stedet for de 

informationer forbrugerne er i besiddelse af (Grunert & Wills, 2007). Det forbrugerne oplever som 

værende meningsfyldt, er en subjektiv vurdering. Forbrugernes valg af fødevarer vil derfor basere 

sig på noget der for forbrugeren synes som værende meningsfyldt (Boye, 2010). I denne sammen-

hæng, er spørgsmålet, om de valg forbrugerne træffer, altid baserer sig på noget som forbrugeren 

synes meningsfuldt.  
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Forbrugernes perception af mærkningsordningerne er ikke blot noget der kan sammenholdes med 

forbrugernes opfattelse i forhold til det mærkningsordningerne dækker over. Forbrugernes sympati 

for mærkningsordningen spiller en rolle i forbrugernes perception af mærkningsordningen (Grunert 

& Wills, 2007). Opfattelsen af mærkningsordningerne kan være påvirket af faktorer som ease-of- 

use, mærkets design, farver og andre faktorer der ikke nødvendigvis har noget at gøre med forbru-

gernes forståelse af mærkningsordningen (Grunert & Wills, 2007). Brugen af mærkningsordninger 

kan derfor basere sig på andet end det, der er det objektive mål for mærkningsordningerne.  

For at få et indblik i, hvad der gør sig gældende hos forbrugerne, er det derfor relevant at kigge på, 

hvordan forbrugernes tanker omkring deres fødevarevalg er. Hvis forbrugernes valg ikke altid er 

baseret på en rationel indsamling af informationer betyder det så, at forbrugerne opfatter det som 

rationelt ud fra deres egne idéer? Det en forbruger synes værende rationelt fornuftigt synes måske 

ikke fornuftigt for en anden forbruger (Boye, 2010). 

Øget kompleksitet 

I stedet for at valget gøres mindre komplekst, bidrager mærkningsordningerne til, at det bliver svæ-

rere at træffe valget (Coff, 2005). Det skyldes blandt andet, at mængden af mærker er stigende 

(Coff, 2005). Ifølge Christian Coff er der mærkningsordninger en del af et paradoks fordi ”[…] at 

mærkningsordninger, der skulle gøre det nemmere at være forbruger, blot bidrager til kompleksite-

ten” (Coff, 2005). Forbrugerne skal ikke blot tage stilling til produktet, men skal også vide, hvad de 

forskellige mærkningsordninger står for og derefter tage stilling til om det mærke lever op til for-

brugerens individuelle krav.  

Christian Coff skriver i sin bog om fødevare etik at; ”Varedeklarationer, herunder også mærk-

ningsordninger, hvis hensigt det er at vise og give information om fødevarerne, kommer til at virke 

mod deres hensigt, de skjuler det de vil vise” (Coff, 2005). 

Hertil kommer, at mærkningsordninger har mange fælles karakteristika med andre emballageele-

menter, der gør at det ikke altid er tydeligt for forbrugerne, hvad der er et logo for en mærknings-

ordning og hvad der ikke er. Det kan bidrage yderligere til at mærkningsordningerne gør valget 

mere kompleks. De fælles karakteristika kan gøre, at det bliver svært for forbrugerne at skelne mel-

lem mærkningsordninger og andre mærkningselementer. Det er derfor relevant at se på de særlige 

karakteristika for mærkningsordninger. 
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En kalorie er ikke bare en kalorie men er sammensat at mange forskellige komponenter. En fødeva-

re er ikke bare sund eller usund eller miljøvenlig eller ikke-miljøvenlig. En fødevare indgår oftest i 

et helt måltid og for at vurdere fødevarens sundhed, må man kigge på kombinationen med andre 

fødevarer. På samme måde kan en fødevare godt være økologisk og på den måde kan der være spa-

ret på pesticider og samtidig kan selvsamme vare være transporteret det halve af jorden rundt. Så 

kan man stille spørgsmålet om, hvor miljøvenlig den fødevare så er. Der er med andre ord mange 

forhold forbrugerne skal overveje, hvilket gør beslutningsprocessen til en kompleks størrelse. På 

samme måde dækker mærkningsordninger ofte over komplekse begreber. Bæredygtighed, sundhed 

og dyrevelfærd er ikke nogle fastdefinerede størrelser og efterlader derfor også meget til subjektiv 

tolkning. Det den enkelte forbruger kan ligge i fortolkningen af begreberne kan derfor også have 

betydning for, hvordan mærkningsordninger opfattes, idet mærkningsordningerne ofte dækker over 

begreber som disse. Ligger forbrugerne derfor ikke inde med en viden om, hvad for eksempel Ø-

ærket eller fairtrade mærket dækker over, vil det være naturligt at forbrugeren indtolker det forbru-

geren selv forstår ved disse begreber i mærkerne. 

Udviklingen af mærkningsordninger er netop en reaktion herpå (Coff, 2005). Flere mærkningsord-

ninger dækker over så komplekse forhold, at det kan diskuteres om de er med til at mindske kom-

pleksiteten af købsbeslutningen. Samtidig er udbredelsen af mærkerne, så stor, at mængden af 

mærkningsordninger kan blive uoverkommelig for forbrugerne. 

Ideén om forbrugeren, der kan træffe sunde og fornuftige valg, bygger på en forudsætning om, at 

forbrugerne handler i et gennemskueligt marked, hvor forbrugerne har tiltrækkelig viden som de 

kan træffe valg ud fra. På trods at voksende mængde af mærkningsordninger og varedeklarationer, 

et dette dog ikke gældende, fordi mængden af informationer er så stor, at det bliver for overvæl-

dende for forbrugerne at gennemskue det (Coff, 2005). Derfor skabes der et behov for varedeklara-

tioner og mærkningsordninger, der kan oplyse os om den vare vi står med. 

Som det også blev konkluderet af Smith et. al. (2011) har det ikke været muligt, i det eksisterende 

litteratur, at finde empirisk belæg for, hvad der lægger til grund for forbrugernes ræsonnement. For-

brugernes samlede vurdering af de forskellige faktorer som nævnt ovenfor, kan derfor skyldes det 

som i denne afhandling defineres som sund fornuft (Smith et. al., 2011).   
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DEL 3 – EMPIRI 

Den teoretiske ramme for afhandlingen er nu præsenteret. Med afsæt i denne vil egen 

empiri blive udarbejdet. Denne del af afhandlingen vil præsentere overvejelserne omkring 

indsamling af empiri til at besvare den overordnede problemstilling. Indledende overve-

jelser omkring sammensætningen af det empiriske arbejde bliver præsenteret. Herefter 

følger en gennemgang af de enkelte undersøgelser samt analyser af de overordnede te-

maer. Undersøgelsernes resultater vil blive analyseret og diskuteret i et teoretisk perspek-

tiv.  

KAPITEL 14 - METODISKE OVERVEJELSER 

Dette kapitel har til formål at præsentere de metodiske overvejelser der er gået forud for det videre 

empiriske arbejde. Sammensætningen af empiri har betydning for de resultater og konklusioner der 

senere bliver draget, hvorfor de metodiske overvejelser bør nævnes.  

Som der tidligere har været nævnt, bærer litteraturen omkring forbrugernes beslutningsproces i for-

bindelse med fødevarer præg af, at der stadig er en række ubekendte faktorer. Især i forhold til for-

brugernes forhold til, og brug, af mærkningsordninger, er der stadig en del usikkerheder. Det empi-

riske arbejde, har derfor til formål at give en dybere forståelse af de tanker forbrugerne gør sig un-

der beslutningsprocessen, og herved få et indblik i hvilken rolle mærkningsordninger og sund for-

nuft udgør hos forbrugeren. Forbrugeren vil derfor være omdrejningspunktet for det empiriske ar-

bejde.  

Forbrugeren er et individ og der er ikke to forbrugere der er ens. Som det blev gennemgået i afhand-

lingens teoretiske del, er forbrugernes beslutningsproces påvirket af en lang række af faktorer, der 

har den særlige egenskab, at den er unik for den enkelte forbruger. Forbrugerens viden, tidligere 

erfaringer, perceptioner og sociale kontekst er blandt nogle af de faktorer der, på en eller anden må-

de har betydning for, det senere valg forbrugeren træffer (Vermeir & Verbeke, 2006).   
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På denne baggrund tager afhandlingen afsæt i det konstruktivistiske paradigme, hvilket påvirker de 

empiriske analyser. Udgangspunktet er, at forbrugernes forhold til mærkningsordninger er noget der 

dannes i forbrugernes bevidsthed. Det skyldes blandt andet, at det først og fremmest er forbrugernes 

kognitive processer, der er af afgørende betydning for deres adfærd (Hansen, 2005). Det vil derfor 

også være forbrugernes bevidsthed omkring mærkningsordninger, der vil søges undersøgt. Tidligere 

empiriske studier er blevet kritiseret for at basere sig på forbrugernes egen selvrapporterede brug af 

mærkningsordninger (Heike & Taylor, 2012). Det vurderes dog, at netop forbrugernes bevidsthed er 

essentiel for, den indflydelse mærkningsordninger har på forbrugernes valg. Samtidig har undersø-

gelser dog indikeret, at forbrugernes selvrapporterede brug er anderledes end den faktiske anvendel-

se af mærkningsordninger (Ibid.). Denne indikerede forskel mellem det forbrugerne siger og det 

forbrugerne gør findes derfor relevant i forhold til afhandlingens problemstilling, da forskellen kan 

være med til at forklare de tanker forbrugerne gør sig. Den empiriske del af afhandlingen vil derfor 

tage afsæt i denne forskel. Det empiriske arbejde vil derfor bestå af forskellige typer af kvalitative 

studier, der har til formål at få et indblik i forbrugernes bevidsthed, såvel som forbrugernes ubevid-

ste handlemåder. Det empiriske arbejde vil derfor være en kombination af flere kvalitative undersø-

gelser for at afdække problemstillingen så grundigt som muligt. Formålet med det kvalitative forsk-

ningsinterview er at forstå de temaer i individets dagligdag i forhold til individets egne perspektiver 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Formålet med indsamlingen af empiri er at opnå en forståelse af forbrugernes forhold til mærk-

ningsordninger. Da udgangspunktet for afhandlingen er det subjektive forhold forbrugeren har til 

mærkningsordninger, vil det også blive afspejlet i den metodiske tilgang. Metoden vil derfor tage 

udgangspunkt i hermeneutikken, hvor udgangspunktet for analysen er en fortolkning, hvilket bety-

der at objektivitet ikke vil være mulig. (Fuglsang & Olsen, 2004). Fortolkningen medfører en vis 

subjektivitet, da den der fortolker har stor betydning for den forståelse der kommer ud af det, hvil-

ket der vil blive taget højde for i analysens konklusioner.  

I forbindelse med udførelsen af interviewene kan der opstå forskellige situationer der kan have ind-

flydelse på det der bliver svaret og gjort af deltagerne. Det gennemgående tema for alle tre inter-

views vil være sundhed og hvordan forbrugerne forholder sig til det samt hvordan mærkningsord-

ningerne spiller en rolle i den sammenhæng. Når det omhandler netop sundhed kan det have den 

effekt på deltagerne, at de ønsker at fremstå sundere og mere bevidste omkring deres valg af føde-

varer end de måske i virkeligheden er. Denne effekt kaldes social desirability bias, og er afledt af 
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det der også blev berørt i kapitel 3, at det der er socialt anerkendt også er sådan man gerne vil frem-

stå. Denne effekt kan gøre, at det der bliver svaret af deltagerne ikke nødvendigvis er et billede på, 

hvordan de i virkeligheden handler ind, eller træffer mere bevidste valg end det der i virkeligheden 

gør sig gældende.  

For at minimere denne effekt foretages der netop tre typer af interviews, der skal gøre det muligt at 

sammenlige den måde forbrugerne ræsonnerer omkring deres valg af fødevarer før under og efter 

de handler ind. Formålet er at se om bevidstheden omkring valgene ændrer sig og om mærknings-

ordningerne har forskellige roller alt efter hvor i indkøbsprocessen forbrugeren befinder sig.  

Tanker omkring undersøgelserne  

Den første del af det empiriske arbejde vil bestå af et fokusgruppeinterview. Denne undersøgelse 

har til formål at give et indblik i de tanker forbrugerne gør sig omkring mærkningsordninger. De 

overordnede temaer i fokusgruppen kan være med til at give et indblik der kan benyttes videre i de 

efterfølgende kvalitative undersøgelser.  

For at bidrage med noget nyt til litteraturen omkring mærkningsordninger, vil de primære temaer 

som deltagerne giver udtryk for i fokusgruppeinterviewet blive sammenholdt med de tanker forbru-

gerne gør sig imens de står nede i supermarkedet. På den måde vil det kunne blive analyseret nær-

mere, hvilke forskelle der er mellem det forbrugerne siger de gør, når de bliver spurgt ind til det, 

med andre ord deres selvrapporterede brug af mærkningsordninger, mod de tanker forbrugerne gør 

når de står nede i supermarkedet. Det gap, noget forskning indikerer at der er mellem forbrugernes 

selvrapporterede brug og faktiske brug, synes interessant, da det kan være med til at beskrive nogle 

af de ukendte faktorer som stadig findes omkring forbrugernes brug af mærkningsordninger.  

Der vil derfor blive foretaget en række deltagende interviews, hvor formålet er at få et indblik i de 

tanker forbrugerne gør sig når de handler ind. De deltagende interviews bliver foretaget som walk-

and-talk, hvor formålet er, at få deltagerne til at sætte så mange ord på de valg de træffer som mu-

ligt. Herefter vil data omkring deltagernes indkøb blive samlet og være genstand for spørgsmålene i 

et efterfølgende dybdeinterview. Her er formålet igen at sammenholde, forbrugernes tanker, når de 

handler ind med de tanker forbrugerne efterfølgende gør sig omkring deres køb. Det vil derfor være 

de samme deltagere som under walk-and-talk interviewet der vil blive interviewet i et dybdeinter-
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view, da det på den måde vurderes, at der vil være mulighed for at stille konkrete spørgsmål til 

handlingerne i supermarkedet.  

Særligt udvælgelsen af deltagere til dybdeinterviewene har været genstand for en del overvejelser. 

Det blev vurderet, at det optimale i forhold til formålet at kunne stille spørgsmål til deltagernes 

handlinger, var at det var de samme deltagere som under de deltagende interviews. Implikationerne 

ved denne udvælgelse viste sig dog at betyde, at de deltagende interviews blev ekskluderet fra den 

videre analyse, da den medbragte en række etiske problemstillinger. 

Det har været den del af de metodiske overvejelser, at motivationen for emnevalget er præget af 

egne interesser. Det vil derfor ikke være muligt at belyse problemstillingen forudsætningsløst. Det 

vurderes, at det ikke kan undgås at der vil eksistere en række forudindtagede holdninger til emnet, 

som også vil præge problemstillingens vinkel. Valget af litteratur udvælgelsen af empiri og de be-

nyttede metoder skal dermed ses som en helhed.  

Transskribering 

Alle interviews der foretages i denne undersøgelse vil blive transskriberede. Da analysen af resulta-

terne lægger vægt på hermeneutikken, de sproglige handlinger deltagerne foretager, vil transskribe-

ring give muligheder for at analysere og sammenholde deltagernes tanker omkring sundhed, føde-

varer og mærkningsordninger.   
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KAPITEL 15 - FOKUSGRUPPEINTERVEIW 

Fokusgruppeinterviews er kendt for at være velegnede til eksplorative undersøgelser, da samspillet 

mellem deltagerne kan få spontane og ofte ekspressive og emotionelle synspunkter frem (Tracy, 

2013) Resultatet af interaktionen mellem deltagerne kan bidrage med at give et indblik i forbruger-

nes tankegang. Gruppeeffekten kan bidrage til en selvindsigt, fra deltagernes side, der ellers ikke 

ville være mulig i et en-til-en interview dybdeinterview (Ibid.). På den måde kan fokusgruppeinter-

views være effektiv til at undersøge følelsesmæssige oplevelser. Fokusgruppeinterviewet findes 

derfor særdeles relevant til netop denne afhandlingsproblemstilling. 

De primære formål med fokusgruppeinterviewet er at: 

• Undersøge hvilken rolle mærkningsordningerne spiller i forbrugernes beslutningsproces. 

• Opnå en forståelse af forbrugernes holdninger til mærkningsordninger som informationskilde.  

• Undersøge hvordan forbrugerne får mening ud af informationerne.  

Da afhandlingens primære fokus ligger på mærkningsordninger og sund fornuft i forhold til deres 

rolle i beslutningsprocessen, var det primære formål med fokusgruppeinterviewet at danne et ind-

tryk af de hovedtemaer, deltagerne selv mener er afgørende for deres videre beslutningsproces. De 

emner og temaer forbrugerne bragte på banen bliver derfor analyseret i forhold til sproglige diskur-

ser og forbrugernes interne interaktion, der ligger inden for hermetikkens forskningstraditioner 

(Andersen, 2009). Det findes derfor relevant at få et indblik i de følelsesmæssige forhold der ligger 

til grunde for forbrugernes holdninger til, og brug af, mærkningsordninger.  

Forventningerne til fokusgruppeinterviewet er derfor, at den dynamik der opstår mellem grupper af 

mennesker, kan være med til at sætte ord på nogle af de oplevelser, som forbrugerne har i super-

markederne og nogle af de tanker forbrugerne gør sig når de træffer et valg. Netop fokusgruppein-

terviews anvendes ofte til at belyse forbrugernes motiver og præferencer (Kvale & Brinkmann, 

2014), hvilket også underbygger denne relevansen af denne interviewform til den undersøgte pro-

blemstilling.  

En semistruktureret interviewform blev valgt, da det blev fundet essentielt for interviewet at der var 

mulighed for at spørge dybere ind til koncepter og emner som forbrugerne kom ind på. Et semi-

struktureret interview fokuserer på subjektets oplevelse af et emne (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Formålet er at opnå en kognitiv afklaring af forbrugernes oplevelse af mærkningsordninger. Formå-

let med denne interviewform er at deltagerne svarer så frit som muligt. Det er dog i en erkendelse 

af, at dette ikke gøres uden forudsætninger (Kvale & Brinkmann, 2014). Interviewet blev optaget på 

en lydfil på en telefon og derefter transskriberet, da det muliggør en dybere analyse af de sproglige 

handlinger blandt deltagerne. Transskribering muliggør samtidig en løbende analysering af inter-

viewet (Tracy, 2013), hvilket blev fundet særligt værdifuldt i analysefasen, da det gav mulighed for 

at lægge mærke til de små sproglige handlinger. 

Udvælgelse af deltagere 

Forskellen mellem kvinder og mænds brug af mærkningsordninger har ikke fået nogen opmærk-

somhed i gennemgangen af litteraturen. Det skyldes at køn som socioøkonomisk indikator for brug 

af mærkningsordninger heller ikke har modtaget meget opmærksomhed i tidligere litteratur (Heike 

& Taylor, 2012). Noget litteratur tyder dog på, at der er en større tendens til at kvinder læser og 

benytter mærkningsordninger i højere grand end mænd (Mathios, 1996). Ud fra disse resultater er 

det derfor valgt, at det gennemgående for alle tre interviewformer, er kvinder der vil blive inter-

viewet. Herudover blev det vurderet, at da interviewer selv er kvinde, vil dette have en positiv ind-

flydelse på samtalens kvalitet.  

Da deltagerne alle kommer fra samme arbejdsplads, havde deltagerne et forhold til hinanden. Dette 

var et bevidst valg, da det netop var ønsket at få deltagerne til at dele så mange af deres tanker som 

muligt. Forventningen til deltagere der kender hinanden var dermed at, det ville gøre det lettere for 

dem at dele deres holdninger, end havde det været med en samling af deltagere uden noget indbyr-

des forhold til hinanden (Tracy, 2013). Det skyldes at den effekt der opstår når forbrugere kender 

hinanden, ”gruppe-effekten”, ofte medfører at deltagerne viser mindre hæmninger, i særdeleshed 

når de er omgivet af ligesindede (Tracy, 2013). Denne gruppeeffekt kan bidrage samtidig bidrage til 

en selvindsigt blandt deltagerne, som ofte ikke vil være mulig i en-til-en dybdeinterviews (Ibid.).  

Syv kvinder blev inviteret på en frokost, hvor deltagerne på forhånd havde fået at vide, at inter-

viewet ville komme til at handle om deres indkøbsvaner. For at sikre en god dynamik i fokusgrup-

per vurderes det, at det optimale antal af deltagere er mellem 6 og 12 deltagere, hvorfor 7 deltagere 

lever op til denne vurdering. Mærkningsordninger blev ikke bragt op som emne til at starte med, da 

formålet ikke blot var at få et indblik i deres holdninger til mærkningsordninger men i højre grad, 
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hvilken rolle den spiller i deres beslutningsproces. Først da deltagerne selv kom ind på det blev der 

spurgt nærmere ind til det, for ikke at påvirke forbrugerne for meget i den retning, da formålet var 

at få et indblik i mærkningsordningernes plads i beslutningsprocessen.  

Implikationer 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewet kan der dog opstå en række implikationer, der i denne 

sammenhæng bør nævnes. Udgangspunktet for det foretagene fokusgruppeinterview var at opnå en 

diskussion og interaktion blandt deltagerne, der kunne være med til at give indsigt i de tanker for-

brugerne gør sig når de handler fødevarer. For at skabe rammerne få en sådanne diskussioner blev 

der udarbejdet en række overordnede spørgsmål, som forbrugerne blev bedt om at tage stilling til. 

Begrænsningen ved fokusgruppeinterviews er kan være at moderatoren af diskussionen ikke har 

nogen kontrol over det der bliver diskuteret (Tracy, 2013). Derfor kan der let opstå situationer, hvor 

samtalen mellem deltagerne kan have en noget kaotisk struktur (Kvale & Brinkmann, 2014). Der er 

derfor også risiko for, at fokusgruppen bevæger sig væk fra det emne der var formålet at få diskute-

re (Ibid.). For at komme dette til livs blev der således udarbejdet en række spørgsmål, der fungerede 

som en guide, hvis deltagerne kom for langt væk fra emnet. Derfor bærer fokusgruppeinterviewet 

også præg af, at deltagerne i nogle situationer, blev guidet tilbage til hovedemnet, hvilket kan have 

betydning for de resultater, fokusinterviewet bidrager med. Det betyder også, at moderator kan få en 

utilsigtet rolle, hvis moderator benytter uhensigtsmæssige formuleringer der kan være med til at 

lede deltagerne ind på bestemte emner (Tracy, 2013). Moderators rolle kan derfor have betydning 

for de diskussioner deltagerne har.  

Samtidig viser tidligere undersøgelser, at det forbrugerne siger i fokusgruppeinterviewene ikke altid 

kan oversættes til forbrugernes faktiske handlinger når de står nede i supermarkedet (Heike & Tay-

lor, 2012). Det blev derfor vurderet, at et fokusgruppeinterview i denne sammenhæng ikke kunne 

stå alene, da ønsket var at opnå en forståelse af selve beslutningsprocessen.  
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Analyse 

Hvilken rolle spiller mærkningsordningen i beslutningsprocessen?  

Et af de primære kritikpunkter der har været af mærkningsordninger, er at der ikke er nogen sikker-

hed omkring hvilken rolle mærkningsordningerne udgør i forbrugerens beslutningsproces (Heike & 

Taylor, 2012). Fokusgruppeinterviewet indikerede dog, at mærkningsordningerne er i forbrugernes 

bevidsthed. Til at indlede med i fokusgruppeinterviewet, blev forbrugerne bedt om, at tage stilling 

til, deres kriterier for et godt måltid. Hertil var noget af det første deltagerne nævnte økologi. Delta-

geren nævner dog, at det er afhængigt af kvaliteten på varen er vigtigere end om den er økologisk: 

”Det der kan fås økologisk på nær hvis det, hvis kvaliteten på økologisk er så dårlig så de andre 

ting ser bedre ud” (Helle, Bilag 2, side 93) Helles udtalelse antyder, at økologi er en væsentlig fak-

tor når hun handler ind. Dog giver hun i samme udtalelse udtryk for, at det ikke er det eneste hun 

kigger efter.  

Deltagerens fokus på sundhed 

Samtidig er det værd at bemærke at det først er et stykke inde i fokusgruppeinterviewet, at en af 

deltagerne nævner sundhed som en faktor for udvælgelsen af fødevare, her nævner udtaler Anne 

”Og så jeg tænker også når man taler om sundhed, der er rigtig mange aspekter i det.” og reflekter 

videre ”Jeg tænker også at der er rigtig meget for mig med sundhed så handler det også om at det 

ikke er for fedt og det handler om hvordan vi er, hvordan vi ser ud så det er lidt bredt emne, sund-

hed, for det kan egentlig have mange vinkler ikke?” (Anne, Bilag 2, side 5). Det er interessant, fordi 

det viser en tendens, som ikke tidligere har fået så meget opmærksomhed i litteraturen (Heike & 

Taylor, 2012). Meget af den litteratur, der findes omkring mærkningsordninger og fødevareinfor-

mationer fokuserer netop på sundhed, mens deltagerne i dette fokusgruppeinterview, ikke berører 

emnet sundhed før end omkring ti minutter inde i interviewet. Deltagerne i interviewet giver i høje-

re grad, udtryk for, at det er andre parametre end sundhed, der er i deres top of mind. Samtalen 

blandt deltagerne kommer af flere omgange til at handle om dyrevelfærd og økologi. 
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Deltagernes viden omkring mærkningsordninger 

En af deltagerne nævner, at hun kigger efter Nøglehulsmærket, når hun handler ind. Hun udtrykker 

følgende: ”Jeg vil også bare sige, at jeg kigger efter det der grønne nøglemærke på produkterne, og 

vælger hvis det skal være, hvis der er to forskellige produkter og det ene er Nøglehulsmærket og det 

andet ikke er, så vælger jeg det med det grønne på.” (Hanne H, Bilag 2, side 7). Hertil samtykker 

Lotte, hvorefter Anne spørger, hvad Nøglehulsmærket betyder. Hertil er der flere af deltagerne der 

byder ind med spørgsmål, hvortil Hanne igen svarer ”Det har kun noget med, hvor mange kalorier 

der er i tror jeg” (Hanne H, Bilag 2, side 7). Det er her bemærkelsesværdigt, at Hanne, der selv 

nævner at hun bruger Nøglehulsmærket udtrykker tvivl omkring, hvad mærket står for, da de andre 

deltagere spørger ind til mærket. Det kan ses som en forlængelse af tidligere forskningsresultater, 

der peger på, at det er de færreste forbrugere, der ved hvad nøglehulsmærket står for (Aachmann & 

Grunert, 2012, p. 19).  

Deltagerne kommer også ind på Dyrendes Beskyttelses mærkningsordning. Her udtrykker en af 

deltagerne at det er noget nyt hun har lagt mærke til: ”Altså så kan jeg godt købe en mælk i sidste 

uge hvor jeg lod mærke til // det var et andet sted en der hvor jeg plejer at købe ind // Der stod ’An-

befalet af Dyrenes Beskyttelse på og det har jeg ikke set før.” (Anne, bilag 2, side 7). Deltageren 

giver her udtryk for, at det ikke er et mærke hun er bekendt med hertil konkluderer hun: ”Men så 

må man i hvert fald tænke at det er i hvert fald en garant for hvis man vil vælge dyrevelfærd” (An-

ne, bilag 2, side 7). Det interessante er her, at deltageren giver udtryk for, at det er et nyt mærke hun 

har lagt mærke til og at det ikke er noget hun har stødt på før. Hertil drager hun en konklusion om, 

at det ”i hvert fald (er) en garant for dyrevelfærd”. Deltageren synes altså ikke at have nogen for-

udgående viden omkring mærkningsordningen, men det forhindrer hende ikke i at konkludere, hvad 

mærkningsordningen står for. Samtidig bliver hendes ræsonneren bakket op af Helle der udtaler: 

”Det må det være! Det må det være.” (Helle, bilag 2, side 7). Helle giver således sin enighed til 

kende over for Annes udsagn. Denne ræsonnering de to deltagere i fællesskab foretager, kan ses 

som en indikation på, at forbrugerne ikke nødvendigvis behøver at kende til mærkningsordninger-

nes bagvedliggende krav for at være i stand til at danne sig et billede af, hvad mærkningsordningen 

betyder. Det deltagerne giver udtryk for her, kan dermed ses i forlængelse af den gennemgående 

litteratur, hvor det fremgår, at de valg forbrugerne træffer ikke nødvendigvis beror sig på en konkret 

objektiv viden omkring mærkningsordningerne.  
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Samtidig er det værd at bemærke at Anne benytter ordet ”garant” omkring mærkningsordningen, 

hvilket er et ord der omfatter at noget er en sikkerhed for noget. Mærkningsordningen bliver med 

andre ord associeret med en garanti for, at produktet lever op til noget. Anne udtrykker dog ikke 

hvad, det specifikt er en sikkerhed for, men at det er ”(…) en garant for hvis man vil vælge dyrevel-

færd” (Anne, bilag 2, side 7). Anne nævner her dyrevelfærd som begreb, hvilket som det er blevet 

diskuteret tidligere i teoriafsnittet, kan være åbent over for mange forskellige tolkninger. Ingen af 

deltagerne reflekterer dog nærmere over, hvordan de opfatter begrebet.  

Anne gav udtryk for at hun havde lagt mærke til mærkningsordningen, hun nævner dog ikke noget 

om, om det var noget der havde indflydelse på det valg af mælk hun traf. Som tidligere gennemgået 

i litteraturgennemgangen, er det at mærkningsordningen opnår forbrugernes opmærksomhed, dog 

ikke ensbetydende med, at det også senere vil indgå i beslutningsprocessen. Hertil indikerer Hannes 

udtalelse omkring hendes brug af Nøglehulsmærket, at forbrugeren behøver at vide hvad mærk-

ningsordningen står for, for at blive en faktor i beslutningsprocessen. Det er interessant, fordi hun 

samtidig giver udtryk for, at hun ikke er sikker på, hvad mærkningsordningen står for. Usikkerhe-

den kan tolkes som et tegn på, at forbrugeren godt ved, at hun ikke har alle informationer omkring 

mærkningsordningen, men at den alligevel er en faktor i beslutningsprocessen. Annes opdagelse af 

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse mærket kan være et tegn på det samme, at det er en form for lede-

tråd. Også Helle udtrykker at mærkningsordninger som Økologimærket kan fungere som en indika-

tor for et godt valg, hun udtrykker: ”Jeg tror bare det er, der står økologisk på pakken så er (…) så 

er det godt ikke?” (Helle, bilag 2, side 4). Hertil udtrykker Pia en enighed. Deltagerne demonstrerer 

at teorien Cue utilization theory, kan være med til at forklare, hvordan forbrugerne bruger mærk-

ningsordningerne i beslutningsprocessen. Helle udtrykker i ovenstående citat, at Økologimærket 

fungerer som en indikation der fortæller hende om fødevarens overordnede kvalitet.  

Da fokusgruppen bliver spurgt ind til deres viden omkring mærkningsordningerne svarer deltagerne 

samstemmigt nej. Hertil uddyber Lotte: ”(…) så har man hørt et eller andet i en fjernsynsudsendel-

se eller sådan et eller andet program hvor (…) Go’morgen Danmark eller et eller andet (…) jam-

men deet, Nøglehulsmærket, er super, det er det vi skal have, og så er det bare der den er ikk (..)” 

(Lotte, bilag 2, side 17). Lottes udsagn her kan tolkes som et udtryk for, at hun ikke kender til Nøg-

lehulsmærket, men at hun har forstået at det er godt for noget, men hun er samtidig ikke helt sikker 

på, hvad det er godt for. Hun udtrykker herefter at hun føler sig som en ubevidst forbruger: (…) så 

tænker man bare ’Hold kæft jeg er en ubevidst forbruger ik, det er helt sindssygt” (Lotte, bilag 2, 
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side 17). Dette udsagn er interessant i forhold til forbrugernes kendskab til mærkningsordninger. 

Lottes udsagn kan her forstås som et udtryk for, at hun oplever, at Nøglehulsmærket er kommet 

fordi hun som forbruger er ubevidste omkring fødevarerne. Det kan være et tegn på at mærknings-

ordninger som Nøglehulsmærket kan gøre forbrugeren bevidst omkring nogle faktorer forbrugeren 

måske ikke tidligere havde overvejet. Samtidig giver Lotte i sin beskrivelse udtryk for, at hun ikke 

er sikker på, hvad Nøglehulsmærket står for. Mærkningsordninger kan derfor være med til at gøre 

forbrugeren opmærksom på, at der er nogle faktorer de ikke er bevidste omkring, men er måske i 

mindre grad i stand til at oplyse forbrugeren om, hvad det er forbrugeren skal være bevidst om-

kring.  

Undtagelser 

Deltagerne giver under fokusgruppeinterviewet udtryk for, at de bevidst gør sig undtagelser når de 

handler ind. For eksempel udtaler Pia i forbindelse med en snak omkring lightprodukter: ”Sådan 

har jeg det også lige på nær sodavand. Jeg ved ikke hvad der sker med det.” (Pia, bilag 2, side 6). 

Hanne udtaler også omkring køb af økologiske grøntsager: ”Altså det jeg kan få, køber jeg økolo-

gisk” (Hanne, bilag 2, side 1). Begge deltagere giver i disse udtalelser udtryk, for at de gør undta-

gelser i deres indkøb. Mens Hanne giver udtryk for, at det er på baggrund af udvalget hun træffer 

beslutningen giver Pia udtryk for at hun ikke er klar over, hvorfor hun vælger anderledes når det 

handler om sodavand. Det kan være et tegn på, at forbrugerne ikke altid træffer valg der er logisk 

sondret eller vurderet.  

Afstandtagen  

Når det kom til deltagernes refleksioner omkring fødevarernes negative egenskaber, brugte delta-

gerne ord der indikerede afstandtagen.  

Som for eksempel Lotte udtrykker enighed til Helles udtalelse: ”Jeg kan mærke at det i forhold til 

at købe det der kylling, der var oppe på et tidspunkt med at alt det der var pumpet med lage” (Hel-

le, bilag 2, side 4). Hertil tilføjer lotte ”Ja (…) Føj”. (Lotte, bilag 2, side 4). Lotte giver udtryk for 

at hun tager afstand for at der er lage i kylling. Lotte uddyber det endvidere med: ”Så nu er jeg i 

hvert fald opmærksom når jeg køber kylling at jeg ikke skal have en eller anden der er pumpet med 

alt mulig crap” (Lotte, bilag 2, side 4). Hendes ordvalg giver eksplicit udtryk for, at hun tager af-

stand til kylling med lage. Samtidig beskriver hun dog ikke, hvad det er hun finder dårligt ved kyl-
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ling tilsat lage. Anne udtaler også i forbindelse med fokusgruppens snak om en bestemt marmelade: 

”Jeg tror også at det er en del år siden for der stod no added sugar. Øh right?” (Anne, bilag 2, side 

9). Dertil tilføjer hun: ”(…) men så troede folk jo de var sukkerfri fordi det er sådan en måde at 

manipulere med ord.” (Anne, bilag 2, side 9).  

Andre indikatorer  

Gennem diskussionen, gav deltagerne udtryk for forskellige ting, der indikerer fødevarens kvalitet. 

Blandt andet udtaler Lotte omkring emballagen at: ”(…) hvis man ellers vælger den økologiske, så 

er det jo også tit at de har en øhh, en, en, en (…) de er ikke så skrappe i farvene, fordi de er nedto-

net økologisk karton artig et eller andet (…)” (Lotte, bilag 2, side 15). Lotte udtrykker at emballa-

gens design kan være med til at indikere om der er tale om en økologisk fødevarer. Det kan man 

tolke som, at det ikke kun er mærkningen af fødevaren der har betydning for, hvordan forbrugeren 

danner en perception af fødevaren. Det kan betyde, at det ikke nødvendigvis er Økologimærket for-

brugeren kigger efter for at finde ud af, om det er en økologisk vare. Mærkningsordningen indgår, 

som tidligere nævnt i et emballage design, som deltagerne i fokusgruppeinterviewet giver udtryk for 

betyder noget for deres valg. Helle udtrykker: ”(…) men emballagen betyder jo en del” (Helle, bi-

lag 2, side 15). Hertil uddyber Lotte: ”(…) det er der hvor de der skrappe farver, at det tager lidt af 

charmen, så generelt hvis øh//” (Lotte, bilag 2, side 15). Her udtrykker Lotte, at farverne har ind-

flydelse på hendes perception af fødevaren. Hun giver dog samtidig udtryk for en usikkerhed.  

 

Delkonklusion  

Deltagerne i fokusgruppe interviewet gav flere gange udtryk for, at mærkningsordningerne er en del 

af deres bevidsthed når de handler fødevarer. Fokusgruppen reflekterede over både, hvad Nøgle-

hulsmærket, Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og Økologimærket (Ø-mærket) stod for. Gennemgå-

ende for refleksionerne, var at deltagerne gav udtryk for en usikkerhed omkring deres viden. Der 

blev dog i flere tilfælde ræsonneret frem til en mulig betydning, som deltagerne virkede tilfredse 

med. Deltagerne udtrykte dog en skepsis i forhold til deres informationskilder som for eksempel 

medier som Facebook. Alligevel erklærede deltagerne, at det ofte var netop her de hentede informa-

tioner, hvilket er et udtryk for at de stiller sig spørgende over for nogle informationer.  
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Det er bemærkelsesværdigt at fokusgruppen benyttede negative ord omkring varer der er tilsat no-

get. Samtidig havde forbrugerne svært ved at sætte ord på, hvad det var for noget de tog afstand til 

at fødevarerne var fyldt med. Det er interessant fordi det indikerer, at selvom fokusgruppen ikke 

kunne sætte ord på, hvad det var de synes var noget ”stads”, så var der alligevel en enighed i fokus-

gruppen om, at det var noget der ville afholde dem fra at købe varen.   

Samtalen mellem deltagerne i fokusgruppen indikerer, at der er mange elementer, der har betydning 

for deres valg. En deltager gav især udtryk for, at hun købte økologisk som et kriterie for et godt 

måltid. Samtidig nævnte den samme deltager, at hun købte økologisk, der hvor det var muligt. Fo-

kusgruppen indikerede at de ved flere lejligheder bevidst afveg fra deres egne kriterier for et godt 

måltid. En deltager udtaler: ”Med nogle ting må man bare slække lidt på, ikke? Og så, så hvis man 

gør det så godt tænker jeg, i hvert fald som hovedregel, så må der sgu være nogle smuttere indimel-

lem” (HELLE, bilag 2, side 2). Det underbygger derfor afhandlingens indledende citat, der skitse-

rer, at mærkningsordninger kan hjælpe forbrugerne nogle gange, i nogle situationer, hvis de vel at 

mærke får forbrugernes opmærksomhed.  

Gennemgående for flere af de overordnede temaer fokusgruppen kom ind på, var at deltagerne ikke 

på noget tidspunkt gav udtryk for, at de havde en dybere viden omkring fødevarer. Nogle af delta-

gerne udtrykker endda at de er i tvivl om hvad mærkningsordningerne betyder, men der er ikke no-

get tidspunkt, hvor deltagerne giver udtryk for, at de er i tvivl om, hvad de skal købe. Det under-

bygger derfor teorien om, at forbrugerne er i stand til at træffe beslutninger på trods af, at de godt er 

klar over, at de ikke har alle informationerne omkring fødevaren.  
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KAPITEL 16 - DELTAGENDE INTERVIEWS 

Som supplement til det tidligere foretagne fokusinterview blev der foretaget en række deltagende 

interviews, hvis primære formål var at: 

• Få et indblik i de tanker forbrugerne gør sig når de står nede i supermarkedet. 

• Undgå en kunstig ”setting”, hvor forbrugerne bliver tvunget til at tage stilling til bestemte 

varer eller situationer. 

• Deltage i en dagligdagssituation for at få et indblik i de faktiske valg forbrugeren træffer.  

• Få mulighed for at observere deltagerens handlinger.  

Interviewene blev udført således at interviewer tog med på et af deltagerens vanlige indkøb i delta-

gerens normale indkøbssted. På den måde var interviewer til dels deltagende, fordi interviewer fulg-

te med i en faktisk indkøbssituation. For at skabe en så naturlig og åben samtale som muligt tilbød 

interviewer at bære indkøbskurven og pakke varer således, at interviewer ikke blot var observatør 

men i højere grad var en del af indkøbsturen og følger derfor traditionerne fra Naturalistic Inquiry 

(Arhens, 2010). Ved at være en deltagende observatør er der ikke blot mulighed for at lytte til for-

brugeren, det giver også en mulighed for at se, høre, smage røre og lugte det samme som forbruge-

ren. Det kan give et unikt indblik i det forbrugeren oplever og selve situationen når forbrugeren 

handler ind. På den måde kan der opnås detaljerede informationer i interaktionen med forbrugeren.  

En af de største udfordringer ved denne type undersøgelse er, at man som interviewer er en del af 

situationen. For at skabe bedst muligt indblik er det derfor essentielt at den interviewede har tillid til 

undersøgelsen og føler sig tryg i situationen. Samtidig kan det være en udfordring, at få den inter-

viewede til at italesætte, hvad hun tænker mens der handles ind. Det vil øjensynligt være en uvant 

situation for den interviewede, hvilket kan betyde at forbrugeren ikke er tryg ved situationen. Der 

lægges derfor vægt på at samtalens skal foregå så flydende og naturligt som det inden for rammerne 

er muligt. Interviewene vil derfor foregå i deltagerens vante miljø. Det vil sige, at deltageren selv 

vælger, hvor der skal handles ind samt at interviewet vil foregå på et tidpunkt hvor deltageren alli-

gevel skulle handle ind. På den måde, deltages der i forbrugerens vante scene og handlinger og in-

terviewet kommer derfor til at foregå i et så naturligt miljø for deltageren som muligt.  
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Implikationer 

En implikation ved denne form for interview er, at der er risiko for, at indkøbene ikke er et reelt 

udtryk for forbrugernes egentlige handlemåder, da de ved, at de bliver observerede. Deltagerne er 

derfor ikke blevet instrueret i, hvad undersøgelsen har til formål andet end, at der ønskes et indblik i 

måden vi handler ind på.  

Samtidig er det en uvant situation for deltagerne at blive spurgt ind til deres handlinger, hvorfor det 

forventes, at deltagerne skal opfordres til at fortælle hvad de gør. Det viste sig dog i flere situatio-

ner, at deltagerne gav udtryk for at deres handlinger var åbenlyse. Denne observation vil der dog 

blive kommet nærmere ind på i analysen.  

Struktur 

Interviewene blev foretaget ud fra en ustruktureret tilgang forstået på den måde, at deltagerne blev 

spurgt ind til de ting de kiggede på, i løbet af indkøbsturen og det var derfor ikke muligt at struktu-

rere nogle spørgsmål. Deltagerne blev dog spurgt ind til deres tanker og holdninger i forhold til den 

givne situation. Det blev derfor vurderet at det ikke var muligt at udarbejde nogle spørgsmål på for-

hånd.   

Analysen følger ligesom fokusgruppeinterviewet den hermeneutiske tradition for fortolkning, derfor 

vil det især være deltagernes valg af ord, udtryk og sproglige facetter, der vil danne udgangspunk-

tet. På den måde vil det være muligt at sammenholde de to analyser for at give et samlet billede af 

forbrugernes holdninger til fødevarer.   

Udvælgelse af deltagere 

Deltagerne til de deltagende interviews blev valgt ud fra samme principper som ved fokusgruppein-

terviewet. Derfor er det også kun kvinder der er udvalgt. Fem kvinder blev interviewet, grundet 

dårlig lydkvalitet, blev et interview dog elimineret fra videre analyse. Det vurderes dog, at de fire 

interview giver et indtryk af de temaer der også blev talt om under det femte interview, hvorfor 

manglen af det sidste interview ikke synes at være ødelæggende for analysen.   
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Analyse 

Deltagernes brug af mærkningsordninger 

En af deltagerne giver udtryk for, at hun kigger efter Nøglehulsmærket, da hun står og kigger på 

rugbrød. Hun udtaler i den forbindelse: ”Der kigger jeg efter fedtprocenten fordi der (red. er) en 

der er Nøglehusmærket og den er 0,9%” (Lotte, bilag, 5 side, 3). Deltageren bliver herefter spurgt 

ind til, hvad det betyder for hende, at der er et nøglehulsmærke. ”Og dem kan man roligt købe” 

(Lotte, bilag , side 3) Deltageren giver udtryk for, at mærkningsordningen er en sikkerhed for hen-

de, når hun skal købe rugbrød. Herefter kigger deltageren på flere forskellige pakker rugbrød. Del-

tageren tager et rugbrød op og kigger på ingredienslisten: ”Der er også for meget fedt i selvom det 

er Nøglehulsmærket!” (Lotte, bilag 5, side 3) Deltageren giver her udtryk for en frustration omkring 

indholdet. Det kan tolkes som en frustration over at mærkningsordningen ikke lever op til de for-

ventninger deltageren fik til produktet, idet hun til at starte med udtalte at hun kiggede efter Nøgle-

hulsmærket og fedtprocent. En anden deltager nævner både økologimærket (Ø-mærket og nøgle-

hulsmærket): ”Så det er to slags og det er begge økologiske og Nøglehulsmærket” (Helen, bilag 4, 

side 4). Deltageren uddyber dog ikke det, men konstaterer det blot. Det kan derfor være et tegn på, 

at deltageren er bevidst omkring mærkningsordningernes tilstedeværelse på emballagen og det kan 

derfor have betydning for valget af vare. Deltageren nævner dog ikke videre om dette.  

 

Pris som indikator 

Under det deltagende interview med Pia (bilag 3) blev mærkningsordninger ikke nævnt under ind-

købet. Det kan være en indikation på at mærkningsordninger ikke er en del af deltagerens be-

vidsthed. Deltageren giver dog udtryk for at have et særligt fokus på prisen under indkøbet: ”Dem 

tager vi kun når de er på tilbud (…) Men de er meget gode. Men ikke til den pris” (Pia, bilag 3, side 

1). Deltagernes indskydelse, af varens (æblernes) kvalitet, indikerer at deltagerens bruger prisen 

som en indikator for varens kvalitet. Denne handling er i tråd med teorien omkring, at forbrugernes 

valg er påvirket af mange forskellige faktorer.  
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En anden deltager kigger på to forskellige typer pålægsskinker, hvorefter hun bliver spurgt ind til 

hvorfor hun vælger den: ”Fordi der kun var 100 gram i (…) Så for at holde prisen nede” (Lotte, 

bilag 5, side 5) Deltageren giver her udtryk for, at det også er indholdet mængden hun kigger efter.  

Informationssøgning 

Deltagerne giver udtryk for, at der er flere ting der indgår i deres informationssøgning. Bland andet 

udtaler en deltager: ”Jeg skal bare lige have kigget, at det ikke ser alt for fedt ud, men det ser ud 

som om der også er lidt kød på det her” (Helen, bilag 4, side 5). Deltageren giver her udtryk for at 

hun kigger på selve fødevaren, for at vurdere, hvordan fedt procenten er. Hertil tilføjer hun, at: ”Det 

plejer at være en rimelig god pris (…) så jeg tjekker lige hvad den koster” (Helen, bilag 4, side 5). 

Denne udtalelse kan tolkes som, at deltageren bruger prisen som en indikator og ydermere benytter 

hukommelsen om tidligere pris, for at vurdere købet. Samtidig vil hun dog tjekke, hvad den koster, 

hvilket kan være et udtryk for at hun ikke stoler på hendes egen idé om prisen.  

Da deltageren kigger på kylling nævner hun: ”Tilsat vand den gider vi ikke have (…) Det er for 

ulækkert” (Helen, bilag 4, side 5). Deltageren giver her, udtryk for ligesom deltagerne under fokus-

gruppeinterviewet, at det der bliver opfattet som en negativ egenskab ved fødevaren, bliver opfattet 

som ulækkert. Den negative egenskab har derfor stor indflydelse på fravalget af den vare. Deltage-

ren nævner, at hun kigger efter en indikator på, at der ikke er vand i kyllingen: ”Og så er det man 

håber på at det står med store fede bogstaver så man kommer hjem med det uden, ikke?” (Helen, 

Bilag 4, side 5). Denne udtalelse som deltageren kommer med, kan tolkes som et ønske om at, det 

tydeligt fremgår af emballagen, om der er lage i kyllingen eller ej. Det kan derfor tolkes, som for-

brugeren leder efter en mærkningsordning som en indikator. Deltageren giver dog direkte udtryk for 

om der er nogen mærkningsordning hun kigger efter.  

Ved køb af grøntsager gør en af deltagerne udtryk for, at hun kigger efter danske varer: ”Jeg tager 

dem her, jeg skal bare lige finde nogle der er pæne. Jeg tager de her der er danske” (Helen, bilag 

4, side 3). Deltageren giver her udtryk for to forskellige kriterier. Dels at det skal være pænt. Det 

kan her tolkes som deltagerens subjektive vurdering af grøntsagens kvalitet, som går ud over noget 

af det emballagen i det tilfælde kan fortælle. Hertil nævner hun at det er dansk, hvilket kan tolkes 

som et udtryk for, at det er en positiv egenskab ved fødevaren, men ikke et kriterie for valget.  
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Delkonklusion 

Gennemgående for de deltagende interviews var, at deltagerne havde svært ved at sætte ord på de-

res valg af fødevare. Prisen blev nævnt som en væsentlig faktor for nogle valg. Det bliver i denne 

sammenhæng tolket som et udtryk for, at det er en væsentlig faktor. Der kan dog stilles spørgsmåls-

tegn ved, om det er den eneste faktor. Deltagerne har ikke givet udtryk for, at mærkningsordninger-

ne har haft nogen særlig indflydelse på deres valg, modsat de indikatorer, fokusgruppeinterviewet 

gav.  

Da deltagerne generelt har haft svært ved at sætte ord på deres valg, hvilket kan skyldes den uvante 

situation for forbrugeren, vurderes det, som relevant at stille de samme forbrugere yderligere 

spørgsmål til deres valg gennem dybdeinterviews.  

  



     DYBDEINTERVEWS	 Kapitel 17 - 
 

  72 

KAPITEL 17 - DYBDEINTERVEWS 

De udarbejdede dybdeinterviews er som nævnt tidligere blevet ekskluderet fra den videre empiriske 

analyse. Grunden til, at den dog alligevel bliver nævnt i de metodiske overvejelser er, at der ved de 

foretagende interviews blev gjort en række opdagelser, der i denne sammenhæng er værd at nævne 

og kan bidrage med nyttige informationer, til videre forskning.  

De primære formål med dybdeinterviewene var at;  

• få uddybende svar omkring valget af den specifikke fødevare. 

• kunne sammenholde deltagens svar, med de givne svar under selve købsprocessen.  

Det blev vurderet, at denne interviewform kunne være med til at give et unikt indblik i de tanker 

forbrugerne gør sig, netop der hvor de bliver eksponeret for mærkningsordningerne. Her er det der-

for ikke kun forbrugernes overordnende tanker omkring fødevarevalg, men tanker omkring den 

specifikke fødevarer. Som tidligere forskning har indikeret, kan forbrugernes indkøbsmønstre inden 

for fødevare være forskellig. For at opnå et overordnet billede 

Formålet med dybde interviewene, var at få en dybere indsigt i forbrugerens valg af varer. Forbru-

gerne skulle derfor spørges ind til fødevarer de faktisk havde købt. På den måde, kunne opnås mere 

uddybende svar, end det var muligt under de deltagende interviews, da deltagerne ikke på samme 

måde var under tidspres og ej heller påvirket af omgivelserne omkring dem i butikken. Samtidig har 

tidligere litteratur ofte, som nævnt tidligere, fokuseret analyserne på forbrugernes egne rapporterede 

indkøb (Heike & Taylor, 2012). Dybdeinterviewet, der baserer sig på forbrugernes faktiske indkøb, 

foretaget i en ”real-life setting” giver derfor en række unikke muligheder som ikke tidligere har 

været udforsket i litteraturen (Heike & Taylor, 2012).  

Det vurderes, at dybdeinterview kan bidrage til få et indblik i de tanker forbrugerne gør sig når de 

handler ind. Der kan dog være nogle begrænsninger i forbindelse med denne problemstilling, som 

det blev diskuteret i teoriafsnittet. Det vurderes som værende en væsentlig begrænsning for belys-

ningen af den opstillede problemstilling, at der er risiko for at forbrugerne selvrapporterer når de 

bliver interviewet. Det skyldes at forbrugerne har en tendens til at fortælle at de handler mere be-

vidst ind end det der egentlig er tilfældet. På den måde kan dybdeinterviews bidrage med holdnin-

ger til og brug af mærkningsordninger, der ikke stemmer overens med det forbrugerne reelt har når 
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de står nede i supermarkedet. Selvrapportering kan derfor skabe et billede af et forbrug der måske 

ikke stemmer overens med det reelle. Det kan blandt andet skyldes, som det også blev diskuteret i 

teoriafsnittet, at frobrugerne er særligt bevidste omkring deres handlinger når de bliver spurgt direk-

te ind til det. Det betyder dog ikke at forbrugerne er bevidste omkring det samme når de står nede i 

supermarkedet, hvor de kan stå over for et tidspres samtidig med at mængden af informationer er så 

stor at forbrugerne ikke benytter dem alle i beslutningsprocessen. Derudover er der også den faktor 

omkring hvad der er socialt accepteret. Her kan selvrapportering, som et dybdeinterview er, have 

sin begrænsning, idet deltageren ofte er bevidst omkring, hvad der er socialt accepteret (Heike & 

Taylor, 2012). I et samfund hvor sundhed og miljøvenlighed fylder stadigt meget kan selvrapporte-

ring skabe et billede af forbrugerne der måske ikke helt hænger sammen med de faktiske handlin-

ger.  

En undersøgelse har også vist at forbrugerne køber flere æg fra burhøns end det de svarer hvis de 

bliver spurgt i et interview (Politiken.dk). Det vidner om, at der er en forskel mellem det forbruger-

ne enten tror at de gør eller det de gerne ville gøre i forhold til det de faktisk gør. Det er netop denne 

forskel der er interessant at undersøge. Som teoriafsnittet indikerede, er der i teorien, omkring for-

brugernes forhold til fødevarer, fortsat sider af forbrugernes forhold til fødevarer der er uklare.  En 

analyse af forbrugernes faktiske handling i selve indkøbssituationen findes derfor særdeles relevant 

til denne problemstilling.  

Ideen bag interviewene var, at de skulle være strukturerede på baggrund af de indkøb forbrugeren 

havde købt. Spørgsmålene skulle således gå på de tanker de havde gjort sig omkring den enkelte 

vare og dermed var det deltagens køb og svar under selve indkøbssituationen, der dannede struktu-

ren for spørgsmålene. Det var derfor essentielt, at der ikke gik for lang tid, fra selve indkøbet til 

dybdeinterviewene. De samme deltagere som under de deltagende interviews, blev derfor dagen 

efter, interviewet nede i butikken, spurgt ind til de valg de havde truffet.  

Forud for interviewet, blev der gjort mange tanker omkring, om de etiske problemer ved at spørge 

deltagerne ind til deres valg. Da formålet var at spørge deltagerne ind til de varer de havde købt, vil 

omdrejningspunktet for samtalen således være, hvordan deltageren opvejer de forskellige attributter 

af varen op imod hinanden. Samtidig blev det fundet vigtigt, at det var de samme deltagere, som 

ved de deltagende interviews, da det på den måde, var muligt at observere handlinger i selve situa-

tionen og derefter kunne spørge ind til dem, og at påvirke indkøbssituationen så lidt som muligt.  
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Dette medvirkede dog en række implikationer som, der kort vil blive redegjort for. Først og frem-

mest blev det konstateret, som under de deltagende interviews, at deltagerne havde svært ved at 

sætte ord på deres handlinger. Da forbrugerne allerede var blevet spurgt ind til deres handlinger 

dagen før, blev det gentagende gange nævnt af deltagerne, at de havde besvaret de spørgsmål før. 

Dertil kom, det etiske spørgsmål omkring at spørge deltagere ind til deres indkøbsvaner. Flere del-

tagere gav udtryk for, at de ikke ønskede at spørgsmålene var intimiderende som det også blev ob-

serveret under de deltagende interviews. Set ud fra et teoretisk synspunkt, som fremstillet i forrige 

del, kan denne reaktion skyldes, at forbrugernes køb af fødevarer i nogen grad er med til at danne 

deres identiet (Levy, 1959) og at spørgsmål omkring deres valg af fødevarer derfor er en kritik af 

dem personligt. Denne problemstilling findes yderst interessant og det vurderes derfor som værende 

relevant for videre undersøgelser at kigge på netop denne. Samtidig kan denne, i nogen grad afvi-

sende reaktion fra deltagernes side, ses som en forlængelse af teori omkring kognitiv dissonans. 

Som det blev diskuteret i teoriafsnittet tidligere, vil forbrugerne forsøge at vælge den fødevarer der 

bedst opfylder de krav forbrugeren har. Når der er mange valgmuligheder, kan forbrugeren dog 

være nødsaget til, grundet manglende kognitiv kapacitet og den begrænsende tidsfaktor, være nød-

saget til at vælge en vare der er tilpas tilfredsstillende i stedet for at være optimal. Disse observatio-

ner kan derfor være tegn på en dybereliggende utilfredshed blandt forbrugerne og bør derfor under-

søges nærmere i eventuel videre forskning.  

Da formålet med undersøgelserne ikke var, at stille spørgsmålstegn ved forbrugernes valg af føde-

varer og deres ernæringsmæssige eller miljømæssige og ej heller var at stille kritik ved forbrugernes 

informationer, blev det derfor vurderet, at dybdeinterviewene ikke levede op til etiske krav og blev 

derfor ekskluderet fra videre analyse. Det skal dog nævnes at det fortsat vurderes, at sådanne inter-

views har mulighed for at bidrage med ny viden på området. Det bør derfor overvejes i videre un-

dersøgelser om idéen om at spørge forbrugere ind til faktiske købte varer kan bidrage til ny indsigt.  

KAPITEL 18 - KONKLUSION AF EMPIRISK ANALYSE 

Gennem de foretagne kvalitative interviews kan følgende konklusioner udledes:  

• Deltagerne udtrykker, at de handler efter nogle overordnede regler, men undtagelser for 

reglerne eksisterer.  
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• Deltagerne nævner selv mærkningsordninger, men udtrykker tvivl omkring, hvad de står 

for. 

• Deltagerne udtrykker negativitet omkring særligt dårligt indhold i fødevarerne, men kan 

ikke sætte ord på, hvad det er for nogle ting. 

Det primære formål med det empiriske arbejde var at opnå en dybere forståelse af forbrugernes for-

hold til mærkningsordninger. Ved at spørge forbrugerne ind til, de ting de ligger vægt på når de 

handler ind under forskellige situationer, var formålet at kunne sammenholde forbrugernes tanker i 

forhold brug af mærkningsordninger i købssituationen, for at få en dybere forståelse af, hvilken 

rolle mærkningsordningerne spiller i beslutningsprocessen i forhold til sund fornuft.   

Deltagerne i den første empiriske analyse, gav udtryk for, at deres beslutningsproces er præget af 

nogle overordnede reger når de køber ind. Der blev samtidig givet udtryk for, at der var undtagelser 

fra de regler. Deltagerne havde dog svært ved at udtrykke, hvad det var, der gjorde at de afveg fra 

deres overordnede regel. Når forbrugerne snakkede om, hvordan de vurderede fødevarernes kvali-

tet, var deres svar præget af tøvende og opbrudte sætninger, der kan tolkes som værende en indika-

tion på, at forbrugerne ikke er helt bevidste omkring, hvornår de afviger fra de indledende forvent-

ninger de har til deres indkøb. 
En iagttagelse, der blev gjort under fokusgruppeinterviewet var, at der flere gange blev givet udtryk 

for skepsis i forhold til de oplysninger der står på varerne. Deltagerne benyttede flere gange negati-

ve ord til at beskrive fødevarer, der ikke levede op til krav deres krav.    
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DEL 4 – KONKLUSION  

Denne del har til formål at diskutere den teoretiske referenceramme baseret på tidligere 

forskning på området i forhold til den indsamlede empiri i afhandlingens del 3. Herefter vil 

afhandlingens hovedkonklusioner blive præsenteret og diskuteret i forhold til videre un-

dersøgelse.  

KAPITEL 19 - DISKUSSION 

Nogle af de bedst kendte mærkningsordninger som Nøglehulsmærket og Økologimærket dækker 

over komplekse begreber, der kan være genstand for individuel fortolkning. Det kan være et pro-

blem i forhold til forbrugerbeskyttelse, da mærkningsordningerne ofte skal fungere som en guide 

eller en informationskilde til forbrugeren. Hvis forbrugeren fortolker på disse begreber, kan det be-

tyde, at forbrugerne bruger mærkningsordningerne, på et grundlag der ikke var meningen set fra 

afsendernes side. Forbrugernes forhold til mærkningsordninger bør derfor ikke kun evalueres i for-

hold til, hvor godt kendskab forbrugerne har til dem for at vurdere om mærkningsordningerne vej-

leder forbrugerne. Der bør i højere grad fokuseres på, hvad mærkningsordningerne får forbrugerne 

til at tro. Tidligere forskning omkring forbrugernes anvendelse og forståelse af mærkningsordninger 

efterlader stadig mange uafklarede spørgsmål. Afhandlingens formål har derfor været, at tage et 

utraditionelt udgangspunkt for at afdække, de ukendte faktorer der er mellem mærkningsordninger-

ne og forbrugerne. Perception har vist sig, at være afgørende for den plads mærkningsordningen har 

i beslutningsprocessen. Derfor er løbende undersøgelser af forbrugernes perception af mærknings-

ordningerne nødvendig, da denne konstant vil ændre sig, fordi den bliver påvirket af så mange fak-

torer. Forbrugernes forhold til mærkningsordninger er derfor et dynamisk og vedkommende emne, 

så længe der er mærkningsordninger at finde på fødevareemballagerne.   

Mærkningsordninger bliver udviklet for at gøre det lettere at træffe et fornuftigt valg. Hvad der ofte 

bliver glemt i denne sammenhæng er at, det forbrugerne får ud af mærkningsordningerne ikke kun 

er afhængig af hvilke informationer mærkningsordningerne kan give. Mærkningsordninger som 

nøglehulsmærket og økologimærket dækker over komplekse begreber, som det kræver en vis evne, 

hos forbrugeren til at tolke. Mærkningsordningerne er ofte udviklet med en forventning om, at for-
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brugerne er i stand til rationelt at ræsonnere sig frem til betydningen af de forskellige informationer 

og på den baggrund træffe et fornuftigt valg. Antagelsen bag mærkningsordningerne er således, at 

hvis mærkningsordningerne bidrager med den rigtige information, vil forbrugerne også træffe de 

rigtige valg. Det ses også i antallet af mærkningsordninger på emballagerne. De omkring 100 for-

skellige mærkningsordninger er netop et vidne om, at en mærkningsordning ikke er nok for at for-

brugeren træffer det fornuftige valg.  

Mærkningsordninger bliver udviklet i en erkendelse af, at forbrugerne ikke er i stand til selv at 

trække de nødvendige informationer ud omkring fødevarerne, er mærkningsordningerne blevet ud-

viklet. Forbrugerne skal således blot kigge efter mærkningsordningerne for at få de nødvendige 

informationer. Problemet er blot, at det viser sig at forbrugerne sjældent benytter sig af mærknings-

ordninger og tilmed at forbrugerne ikke fuldt ud forstår, hvad mærkningsordningerne står for.  

Mærkningsordninger bygger paradoksalt nok på en antagelse af, at forbrugerne ikke er i stand til 

selv at indhente informationerne omkring fødevarerne. Mærkningsordningerne skal derfor fungere 

som en guide, til forbrugeren. Denne guide bygger samtidig på en antagelse af at forbrugerne vil 

træffe fornuftige rationelle valg, når de kan få informationerne. Som både litteraturgennemgangen 

og den empiriske analyse er der mange andre faktorer end blot rationalitet der spiller en rolle i be-

slutningsprocessen. Forbrugernes beslutningsproces er et resultat af mange forskellige faktorer, der 

er indbyrdes afhængige. Efterrationalisering, forbrugerens sociale kontekst og forbrugernes hedoni-

ske behov, udgør en stor forskel, for hvad forbrugeren ender med at købe. Disse forhold har dog 

fået lidt opmærksomhed i undersøgelserne af forbrugernes brug af mærkningsordninger. Gennem-

gående i litteraturen har været undersøgelser af, hvordan forbrugernes informationsproces er karak-

teriseret. For at opnå en større forståelse af forholdet forbrugerne har til mærkningsordningerne vil 

det derfor være interessant at undersøge nærmere, hvad det er der gør at forbrugerne handler i strid 

med deres sunde fornuft. Hvad det er der gør, at forbrugerne ligger denne til side i nogle henseen-

der. Og hvordan den indbyrdes vægt mellem sund fornuft og hedoniske formål spiller en rolle i for-

brugernes beslutningstager. Kan det forklares ud fra forbrugernes individuelle sunde fornuft?  
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KAPITEL 20 - KONKLUSION 

Mærkningsordninger dækker ofte over komplekse begreber der er forklaret gennem en kompleks 

kommunikationsform og har til formål at infomere forbrugeren i en kompleks beslutningsproces.  

Mærkningsordningerne som informationskilde står over for en række udfordringer. Mærkernes 

baggrund i ofte komplekse begreber stiller mange krav til forbrugernes evne til at forstå begreberne. 

Flere undersøgelser har vist, at forbrugerne sjældent forstår mærkningsordningernes baggrund til 

bunds. Tidligere studier af forbrugernes forhold til mærkningsordninger er ikke entydig. Det til 

trods for, at opmærksomheden på området er stadigt stigende. Forbrugernes købsadfærd er præget 

af komplekse valgmuligheder og en kompleks beslutningsproces. At forstå de tanker forbrugerne 

gør sig kan være svær at få indblik i, fordi forbrugerne ofte ikke selv er bevidste om, hvad der ligger 

til grund for deres valg.  

Mærkningsordninger er karakteriseret ved at at være simple symboler, der ofte efterlader en del 

tolkning hos forbrugeren. Derfor ligger mærkningsordningernes afsender også ofte skjult bag mær-

ket. De kvalitative undersøgelser viste, at deltagerne gav udtryk for en vis tvivl omkring, hvad 

mærkningsordningerne står for. Deltagerne have svært, ved at sætte ord på, hvad de forstod ved 

mærkningsordningerne. Til trods for det, gav deltagerne udtryk for, at mærkningsordninger som 

Nøglehulsmærket og Økologimærket var en del af deres bevidsthed og ofte en del af deres beslut-

ningsproces. Tidligere undersøgelser har vist, at det ikke er mærkningsordningerne der er forbru-

gernes primære informationskilde. Deltagerne gav dog udtryk for at mærkningsordningerne var 

med til at indikere om der er tale om et godt køb. Forbrugernes manglende evne til at sætte ord på 

mærkningsordningernes hensigter samt det at de i nogle henseender kan medføre en halo-effekt, 

fordi forbrugerne risikerer at ind fortolke egenskaber mærkningsordningen ikke dækker over. Hvis 

forbrugerne træffer deres beslutninger på baggrund af denne effekt, kan forbrugeren risikere at blive 

vildledt, fordi forbrugeren træffer valget på en forkert baggrund. Spørgsmålet er dog her, om for-

brugernes evne til at bruge sund fornuft samt mærkernes natur, der har til formål at få forbrugerne 

til at træffe bedre valg, udligner denne effekt.  

De kvalitative undersøgelser i denne afhandling kan bidrage med indsigt idet deltagerne gav udtryk 

for, at mærkningsordningerne var en del af deres bevidsthed, men de gav samtidig udtryk for, at der 

var andre parametre der havde betydning for deres valg. Blandt andet nævnte deltagerne at deres 
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families præferencer havde betydning for deres indkøb. Samtidig gav deltagerne udtryk for at deres 

sociale omgangskreds især gennem sociale medier som Facebook havde betydning for deres beslut-

ning. 

Da deltagere blev interviewet under selve indkøbssituationen, udgjorde mærkningsordningerne ikke 

den primære rolle. Her var deltagernes bevidsthed på pris samt en individuel vurdering af fødeva-

rerne. For eksempel viste en forbruger, hvordan grøntsagerne blev vurderet, ved at deltageren mær-

kede på dem. Under fokusgruppeinterviewet gav deltagerne udtryk for, at der var mange hensyn der 

skulle tages.  

Disse andre hensyn har hidtil været ikke været forklaret i litteraturen. Som afhandlingens indleden-

de citat udtrykker er forbrugernes brug af mærkningsordninger karakteriseret ved skiftende op-

mærksomhed og en afkodning af informationer, der kan synes tilfældig. Afhandlingens fokus på 

sund fornuft, som mulig forklaring på denne adfærd, kan derfor være relevant at undersøge nærme-

re. Dette fokus blev valgt på baggrund af tidligere forskning omkring forbrugeradfærd har undladt 

at beskrive netop denne ukendte variabel i forbindelse med forbrugernes beslutningsproces. I for-

hold til mærkningsordninger blev det vurderet som en relevant faktor, idet mærkningsordningernes 

særlige simplificerede karakteristika efterlader en del til forbrugerens egen tolkning.   

Denne afhandling bygger på sund fornuft omkring fødevarer, som ikke nødvendigvis er korrekt fra 

et objektivt, videnskabeligt synspunkt, men som er med til at påvirke de beslutninger forbrugerne 

træffer.  

KAPITEL 21 - PERSPEKTIVERING 

Denne afhandling har haft til formål at få et indblik i nogle af de usikkerheder der stadig eksisterer 

omkring forbrugernes forhold til mærkningsordninger. En gennemgang af litteraturen viste at me-

gen tidligere litteratur, omkring mærkningsordninger og fødevareinformationer, er baseret på klas-

siske beslutningsmodeller, der tager udgangspunkt i en rationel forbruger. Disse klassiske belsut-

ningsmoddler som Theory of Planned Behavoir og Elaboration Likelihood Model formår dog ikke 

at forklare forbrugernes handlinger der ofte ligner irrationelle og ubevidste processer. Denne af-

handling foreslår derfor, at der i videre forskning, bliver kigget nærmere på sund fornuft i forhold til 

at forklare forbrugernes beslutningsproces. Flere undersøgelser af forbrugernes brug af mærknings-
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ordninger viser, at forbrugerne ikke kender mærkningsordningerne til bunds, men på trods af det, 

føler de selv, at de ved hvad de står for. I lyset af disse undersøger kan sund fornuft og forbrugernes 

ræsonnerede adfærd være interessant at belyse. En dybere forståelse af forbrugernes dannelse af 

sund fornuft kan derfor være af relevans for beslutningsprocessen mærkningsordninger.   

De indledende tanker i afhandlingens empiriafsnit, kan anvendes som en inspirationskilde til videre 

forskning, ved at fokusere på forholdet mellem forbrugernes selvrapporterede brug af mærknings-

ordninger før, under og efter købsbeslutningen. Særligt forbrugernes tanker ved POP bør udforskes 

nærmere for eksempel via deltagende interviews.  

Denne afhandling har udelukkende taget udgangspunkt i forbrugernes forhold til mærkningsordnin-

ger. Derfor er problemstillinger, angående producenter, organisationer og myndigheder og mærk-

ningsordninger, ikke blevet berørt. Som det kort blev nævnt i afhandlingens del 2, kan disse interes-

senter også forventes at have interesser i mærkningsordningerne. Ved videre undersøgelser, kan det 

derfor være relevant at se på problemstillingen omkring, dilemmaet mellem at oplyse forbrugerne 

gennem emballageelementer som mærkningsordninger samtidig med at emballagen skal sørge for at 

sælge varen. En videre undersøgelse af, hvordan disse informationer bedst kan komprimeres i for-

hold til både at være i forbrugernes interesser, samtidig med at være i afsendernes interesser. Årsa-

gerne til forbrugernes beslutningsproces er også interessant på et samfundsniveau, da det kan være 

med til at forklare, hvorfor folkesundheden er faldende.  

Afhandlingen har ikke inddraget det lovgivningsmæssige perspektiv, men det er ikke til at komme 

udenom, at lovgivningen på fødevareområdet har en stor betydning for, hvad der er af muligheder 

og begrænsninger på fødevareemballagerne. En analyse af de lovgivningsmæssige forhold samt de 

muligheder og begrænsninger det giver for producenter såvel som forbrugere kan derfor også være 

relevant.  

Samspillet med kroppens signalere og måden vi handler ind på. Hjernens funktion har en afgørende 

rolle for, de vælg vi træffer. Hvordan fungerer hjernen i kombination med kroppen når vi skal træf-

fe valg. Som man kan se med mennesker der afhængige af koffein eller nikotin, hvilken rolle spiller 

forhold som det, når vi træffer valg?  
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 Oversigt over mærkningsordninger 

Kilde: Egen tilvirkning 

Nummer Navn Mærke 

1 Ø-mærket  

(Økologi-mærket)  

2 Det europæiske økolo-
gimærke  

3 
Fuldkornsmærket 

 

4 

Nøglehulsmærket 

 

5 
Fairtrademærket 

 

6 

Ânglamark  

 

7 
Nordisk økologimærke 
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Nummer Navn Mærke 

8 
AB Mærket 

 

9 
Krav mærket 

 

10 ASC Mærket 
 

11 
Soil Association mærket 

 

12 
Bio Siegel mærket 

 

13 

Genanvendelsesmærket 

 

 

14 
Rainforrest alliance 
mærket 

 

15 
FSC Mærket 

 

16 
Dansk IP Kvalitet mær-
ket 
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Nummer Navn Mærke 

17 
Grüne Punkt mærket 

 

18 
Demeter mærket 

 

19 

Plast pile 

 

20 
Svanemærket 

 

21 
MSC Mærket 

 

22 
Ecolabel  

 

23 
Grøn balance 

 

24 
Minirisk 

 

25 

Levevis 
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Nummer Navn Mærke 

26 Anbefalet af Dyrenes 
Beskyttelse 

 

27 

GDA Mærke 

 

28 
Varefakta 

 

29 
Identifikationsmærke 

 

30 
6 om dagen mærket 

 

31 

Halal mærket  

 

32 
Kend varen mærket 

 

34 
Pantmærke 
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Nummer Navn Mærke 

35 
Vegetarisk (dansk vege-
tarforening) 

 

36 
Ejet af landmænd mær-
ket 

 

37 
2 gange om ugen mær-
ket 

 

38 
Dansk fisk mærket 

 

39 
Dansk mælk mærket 

 

40 
Friend of the sea  

 

41 
UTZ Certified (Better 
farming – Better future) 

 

42 

Levende hav 
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Nummer Navn Mærke 

43 
Vegan (Germany vege-
tarian team)  

 

44 Mindst holdbar 
til/bedst før 

 

45 
Laktosefri (føtex) 

 

46 
Glutenfri (føtex) 

 

47 
Glutenfri (Dansk Cøliaki 
forening 

 

48 
Ren havre 

 

49 
PEFC Label 

 

50 
Veriflora certified 
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Nummer Navn Mærke 

51 
Sustainably grown certi-
fied 

 

52 
Vegan 

 

53 

Reefood mærket 

 

54 Bør ikke indtages af 
gravide 

 

55 
Bortskaffelse af glas 
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Bilag 2 - Oversigt over mærkningsordninger 

 
Følgende interview er optaget og derefter transskriberet. 
 
Dato: 29. februar 2016 
 
Moderator: Nicoline  (NI) 
 
Deltagernes demografiske informationer 
Hanne H (HA) – 38 år 
Pia (PI) – 38 år  
Tina (TI) – 51 år  
Hanne H (HH) - 43 år 
Lotte (LO) – 47 år  
Anne (AN) – 41 år  
Helle (HE) – 52 år 
 
 
Høj volumen: CAPS 
Pause: (…) 
Afbrydelser: // 
Betoning: Kursiv 
 
Interviewet blev foretaget på deltagerens egen arbejdsplads i et mødelokale, hvor de blev 
inviteret på fro 
 
 
NI Jeg er interesseret i at høre jer om, hvad jeres generelle forhold til sundhed 

og fødevarer, og i den forbindelse vil jeg gerne høre om hvordan i forbereder 
et godt måltid til jeres familie derhjemme. Hvad i ligger vægt på. Hvad hvilke 
kriterier der for et godt måltid for jer. Nogle særlige ting i ligger vægt på når i 
laver mad? 

 
HA Tænker du sådan når vi laver madplan for eksempel og sådan noget? 
 
NI For eksempel. Det kan være når i laver madplan eller når i står i supermarke-

det eller  når i sidder derhjemme eller når i står i køkkenet eller (…) Det kan 
være (…) 

 
LO Jeg tænker over at vi altid skal have nogle grøntsager 
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LO Og når man nu har børn og sådan, så er det jo ikke altid det jo ikke altid, i 

hvert fald ikke mens de er små, at man kan putte // æh her nogle stegte æh 
her nogle et eller andet. De vil jo helst have dem. Her har vi nogle skrællede 
gulerødder, her har vi nogle peberfrugter skåret ud i strimler og så videre. 
Æh så tænker jeg over at vi i hvert fald skal have to forskellige grøntsager i to 
forskellige farver (…) 

 
HA Det er jeg også. Det tænker jeg også meget, noget der, noget de ved hvad 

er. (.) Grøntsager og så meget gerne økologisk. Rengøringsmiddel også// 
 
HH Helt klart// 
 
HA Det der kan fås økologisk på nær hvis det, hvis kvaliteten på økologisk er så 

dårlig så de andre ser bedre ud (…)  
 
NI Hvordan vurderer I kvaliteten af fødevarerne?  
 
HA Hvis der nu er (…) nogle gange så kan man få sådan en lille (…) en indskrum-

pet  et eller andet – ting// 
 
PI Æbler for eksempel 
 
HA Ja, til fire gange prisen af det andet. Det gider jeg ikke købe, men hvis det 

ser rigtigt fint ud så vil jeg gerne give mere for det økologiske (…) 
 
 
HA Og når det ikke er grøntsager (…) Der køber jeg også// Altså det jeg kan få, 

køber jeg økologisk 
 
 
HA Medmindre det er lige, for eksempel med nogle pålægstyper mine unger 

simpelthen ikke gider som for eksempel så gider de ikke æde en eller anden 
økologisk leverpostej. Så køber vi Stryhns. Men øh, men det de gider at spi-
se: laks for eksempel er jo, fås jo. Det er jo også dyre økologisk, men det 
smager også bedre, ikke? Som pålæg sådan en laks, ikke? 

 
HE Men der hvor man også har lidt dårlig samvittighed, det er når jeg for ek-

sempel gerne vil have kødpølse med i madpakken 
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PI (LATTER) ja 
 
HE Ja, men det får du da bare 
 
PI Ja 
 
HE  Med nogle ting må man bare slække lidt på, ikke? Og så, så hvis man så gør 

det godt, tænker jeg, i hvert fald som hovedregel, så må der sku være nogle 
smuttere ind i mellem. 

 
LO Eller de der spegepølser der ligger man kan få (…) Jeg kan ikke huske hvad 

de hedder (…) 
 
PI Salami 
 
LO Ja de der små// 
 
HA Trestjernede salami 
 
LO Ja de der små salamier 
 
[Deltagerne bekræfter, at de ved hvilket produkt der bliver refereret til] 
 
HA Snacksalami 
 
LO Ja, snacksalami. Som jeg også bare tænker de er jo fyldt med alt mulig lort 
 
PI Dem har de fra hanegal vil jeg bare sige 
 
LO Hva’? 
 
PI Dem har de i Netto fra Hanegal 
 
LO Ja men det er ikke // Men den smager jo ikke 
 
PI Nej, det mente jeg heller ikke 
 
(Pause) 
 
NI Hvad er der specielt ved Hanegal? 
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PI Det er sådan nogle økologiske, uden alt mulig i 
 
 
AN Det er et rigtig godt pålæg (…) Mine børn kan bare ikke så godt lide det. Mi-

ne kan i hvert fald ikke 
 
LO Det kan mine så heller ikke 
 
HA Nej 
 
HE Mine kan godt 
 
AN Ja 
 
LO Det var godt Helle 
 
(LATTER) 
 
LO Jeg tænker også over det skal være en æhm fordeling af proteiner, kulhydra-

ter og fedt 
 
(…)  
 
LO Fordi jeg ikke spiser så meget kød, så jeg tænker på at jeg skal huske nogle 

proteiner  
 
(…)  
 
NI Hvordan vurderer i indholdet i fødevarerne?   
 
LO Jamen øh:: Jeg tænker jo over, hvad for nogle typer grøntsager, jeg kan spi-

se (…) eller hvad hedder det, hvad for nogle typer mad jeg kan spise som in-
deholder protein (…) Hvis ikke det er kød. For eksempel linser eller bønner 
eller kikærter (...) øh æg (…) og så øhm tænker jeg også over at der ikke skal 
være så meget fedt i forhold til, altså fordi fordelingen skal være sådan relativ 
fornuftig. Der skal ikke være for meget fedt i, æhm, maden i forhold til prote-
iner. Jeg kan ikke huske hvordan fordelingen skal være men procentsats med 
de tre ting der ligesom skal være for at det er et godt måltid (…) Det er sådan 
noget jeg læser mig til forskellige steder 
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(…) 
 
NI Er der nogle tidspunkter, hvor i bruger mere tid på at vælge varerne ud? 
 
PI Jeg synes med personlig hygiejne ting, der synes jeg det kan være rigtig 

svært at gennemskue hvad der er godt, faktisk. Øh, for selvom Neutal er neu-
trale produkter, hvad det står for, så er det jo ikke 100% godt alligevel. 
Øhm:m Så der bruger vi i hvert fald rigtig meget tid på at undersøge det, 
hvad man kan få eller der er forskellige sæber og shampooer og cremer 

 
AN Jeg tror bare det er, der står økologisk på pakken så er (LATTER) så det godt 

ikke? 
 
PI Jo 
 
HE Jeg kan mærke at det i forhold til at købe det der kylling, der var det oppe på 

et tidspunkt med at alt det der var pumpet med lage 
 
LO Ja (…) føj 
 
HE Altså det æh det kan du ikke, altså det, det der vælger jeg altså kun reel kyl-
ling 
 
PI  Der synes jeg faktisk at de er begyndt at skrive på pakkerne 
 
LO Ja men det gør de også, men det gjorde de jo ikke dengang. Så nu er jeg i 

hvert fald opmærksom når jeg køber kylling at jeg ikke skal have en eller an-
den der er pumpet med alt mulig crap Så kan det godt være at den ikke nød-
vendigvis er økologisk. Jeg er mest sådan til økologisk. Jeg synes ikke lige 
der ligger noget økologisk kylling, det er ikke sådan jeg får det lige smasket 
op i hovedet altså det er mere mælkeprodukter og grøntsager og æg, ikke? 
Og så hvis oksekød for eksempel den er der altid i, i økologisk ikke? Men det 
er også// 

 
HE Det er jo også et eller andet med så er der en eller anden løgismose kylling 

som er godkendt af dyrevelfærdsorganisationen, et eller andet bla bla bla. 
Og så koster det 100 kroner for en kylling. Og jeg kan da godt forstå man 
som for eksempel enlig mor eller et eller andet, det er da ikke den kylling 
man vælger men man vælger måske en anden kylling 

 



99   

AN Det er netop sådan med dyr der kan jeg godt have det sådan lidt, Uh. Jeg 
kan godt lide tanken om at de har haft det godt. Ikke kun i forhold til hvad 
jeg putter i mig selv, men også sådan (…) 

 
HE Ja det må godt være et dyr der har levet godt 
 
HH Ja jeg synes også i forhold til mængden af antibiotika og sådan noget der er 

puttet i de her dyr ikke, så jeg har sjældent lyst til kød der ikke er økologisk, 
vil jeg sige (…) 

 
AN  Jeg synes godt det kan være svært at afgøre for eksempel med æg. Altså om 

man kan vælge æg fra fritgående høns og man kan vælge økologiske høns, 
altså økologiske æg, og hvad er hvad. Kan man være sikker på de økologiske 
OGSÅ har været fritgående og kan man være sikker på // 

 
HE Det står faktisk bagpå 
 
AN Det gør det nu. Jeg havde nemlig for et par måneder siden, hvor jeg spurgte 

et Netto medarbejder. Det kunne han ikke svare på 
 
HE Nej (…) 
 
AN For jeg tænker også når du siger sundhed, der er rigtig mange aspekter i det. 

Der nemlig det at der er dyrevelfærd, øhm også med hvad får dyrene at spise 
og dermed hvad vi får at spise, hvis vi spiser dem, hvis det er animalske pro-
dukter. Jeg tænker også at der er rigtig meget for mig med sundhed så 
handler det også om at det ikke er for fedt og det handler om hvordan vi er, 
hvordan vi ser ud så det er lidt bredt spørgsmål, sundhed, for det kan egent-
lig have mange vinkler ikke? Øh men for mig i hvert fald, når jeg køber ind, 
dyrevelfærd er absolut højeste prioritet, hvis jeg kan vælge et produkt hvor 
jeg sikrer det så vælger jeg det altid uanset prisen. 

 
PI Jeg støtter faktisk meget op om danske varer, altså hvis jeg kan det så gør 

jeg faktisk det. Øhm sådan noget som æg og// 
 
LO Tandstik 
 
PI det køber jeg altid økologisk. Og gær og mel 
 
PI Også gær ja 
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AN Det må jeg nok sige det ikke er et produkt jeg kan forholde mig til 
 
PI Det er faktisk bedre økologisk gær end almindeligt gær. Jeg har fået en lang 

forklaring, men jeg kan ikke huske hvorfor 
 
HA  Det er meget dyre 
 
Flere (samtykkende) Ja det er vildt dyrt! 5 kroner mere! 
 
LO Men jeg har så læst at ham Frede Damgaard jeg ven med på Facebook, han 

lavede for et halvt års tid siden eller andet med økologisk med hvor vigtigt 
det var.  Men altså det følger vel trenden, hvor vigtigt det generelt bare er at 
få noget der er økologisk ikke? 

 
HH Der er selvfølgelig også noget andet jeg tænker omkring sundhed og det er 

sødestoffer, altså sådan noget light produkter. Det køber jeg aldrig! 
 
HA Nej 
 
HH Fordi jeg er simpelthen helt skræmt for at få alt det der aspartam og hvad de 

nu hedder alle de der ting man kan få.  
 
HA ja 
 
HH Jeg synes// Jeg har sådan en idé om at alle de der light produkter man kan få 

ikke er godt at spise. Så det holder jeg mig altid fra. Så vil jeg hellere spise 
den fulde, det fulde produkt og så spise lidt mindre af det 

 
PI Ja sådan har jeg det også 
 
PI Sådan har jeg det også lige på nær sodavand. Jeg ved ikke hvad der sker 
med det  
 

(GRINER) 
 
PI Det er faktisk det der ryger ind, men saftevand og alt sådan noget til børn og 

juicer og sådan noget det skal ikke være med [sødestoffer] 
 
HH+PI (samstemmigt) jeg synes det har en grim, billig smag 
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PI Det er meget syntetisk 
 
HH Ja 
 
HA Det kan man godt gennemskue når man har smagt det nogle gange 
 
PI Jo  
 
LO Og så synes jeg at man blev så glad da det der stevia der det kom på marke-

det men alligevel er der også noget skidt med det, synes jeg også jeg har 
læst 

 
HA Der er bare stadigvæk sukker i er det ikke det? Nå stevia i det hele taget. (…) 

Nå det har jeg ikke hørt 
 
LO Man bliver påvirket af så mange ting så når ikke altid lige at få læst, men ste-

via er ikke kun godt men det er også [deltageren laver en lyd for at hentyde 
til at produktet bliver gejlet op] Men i virkeligheden så tror jeg også bare at 
det er sådan, når der er et produkt der er lavet så har man har lyst til, så ved 
man hvad det er for en smag man forventer på en måde og hvis ikke at ens, 
øh, hjerne bliver tilfredsstillet fordi det er et erstatningsprodukt, så får du ikke 
dækket det behov. Så må man jo som Hanne siger bare spise det mindre 

 
HH Ja 

 
LO Jeg tager heller ikke de der light produkter 
 
NI Men nu nævner i, at i synes i følger trend og at der er nogle ting i læser om, 

men hvordan undersøger i hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt eller 
hvad der er godt for dyrene, hvad der kan være økologisk, hvordan undersø-
ger i det?  

 
PI Ja vi har faktisk abonnement på Samvirke. Det er sådan lidt sjovt ikke men 

det er faktisk meget, de har mange gode artikler blandt andet om fødevarer, 
økologi og dyrevelfærd. Alle de der ting. Øh, så det bruger vi primært faktisk 

 
LO Altså hvor de fremhæver test med forskellige produkter? 
 
PI Ja. Ja 
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HH Jeg læser altså også hvad folk skriver på Facebook. Der er mange der skriver 

alt muligt om indkøbsvaner og alt sådan noget, så det (…) Så der kan jeg 
godt mærke nogle gange at jeg kommer til at tage noget til mig som jeg fin-
der ud af bagefter måske ikke var rigtigt 

 
PI Ja 
 
HH Fordi jeg bare læser og tænker gud det lyder fantastisk og det er sikkert for-

færdeligt at spise det der aspartam og så er der faktisk en der skrev til mig at 
det var ikke så forfærdeligt alligevel og så var jeg sådan nå, okay  

 
(GRINER AFDÆMPET) 

 
HH Jeg synes faktisk også at man skal passe på ikke bare at tage alt for gode va-

rer bare fordi det står på Facebook 
 
LO Nej det er jo bare lægmand der fyrer et eller andet af, hvor man bare (…) 

[deltageren referer til at folk på Facebook ikke er fagmænd inden for det om-
råde der bliver diskuteret]  

 
HH Lige præcis 
 
HH Men det er en god måde at finde meget information på, synes jeg 
  
LO Man får det serveret uden man selv behøver at søge det 
 
HA Jeg synes, hvis man følger nogle af de her sider, øh, der er sådan nogle øko, 

I love øko agtig side og en, øh, hvad der ellers er. Jeg kan ikke huske hvad 
de alle sammen hedder. Frede Damgaard og ham der Umahro Dukan og så-
dan noget de poster sådan nogle ting, så man får det løbende, ikke? 

 
HE Frede Damgaard han er altså, jeg synes han er fantastisk 
 
HA Ja, ja jeg synes nogle gange også at han deler nogle ting hvor man tænker 

a:argh right 
LO Ja 
 
HA (GRINER) Kan det nu også passe? [Det som Frede Damgaard poster] 
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AN Jeg tænker i hvert fald at det er sjældent jeg sidder og læser vare deklaratio-
ner. Det gider jeg ikke 

 
AN Også fordi halvdelen af det fatter jeg ikke alligevel så (…) Altså så kan jeg 

godt købe en mælk i sidste uge hvor jeg lod mærke til//  det var et andet 
sted end der hvor jeg plejer at købe ind// Der stod anbefalet af Dyrenes Be-
skyttelse på og det har jeg ikke set før 

 
HE Nej det er jo det der er med Løgismose kyllingen 
 
AN Står der også det der? Står der anbefalet af Dyrenes?   
 
HE Ja 
 
AN Nå det havde jeg ikke set det før og jeg tænkte det var da egentlig noget nyt 
 
HE Ja det står der nemlig 
 
AN Men så må man i hvert fald tænke at det er i hvert fald en garant for hvis man 

vil vælge dyrevelfærd 
 
HE Det må det være! Det må det være 
 
HA Jeg kigger nok// 
 
HH Jeg vil også bare sige at jeg kigger efter det der grønne nøglemærke på 

produkterne, og vælger hvis det skal være, hvis der er to forskellige produk-
ter og det ene er nøglehulsmærket og det andet ikke er, så vælger jeg det 
med det grønne på 

 
LO Jarh 
 
AN Ved du hvad de dækker 100%? Det ved jeg nemlig ikke  
  
HH Ja men det er fordi de er, altså// 
 
AN Fedtfattigt, ikke? 
 
PI Et sundt produkt 
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AN Altså er det økologisk eller? 
 

HH Nej. Nej det er ikke økologisk! 
 
HH Det har kun noget med hvor mange kalorier der er i tror jeg 
 
AN Okay 
 
HA Altså om det er, er// 
 
LO Sundhedsmæssigt, altså på den måde 
 
HA Okay 
 
LO Altså i forhold til vægt 
 
HH Ja 
 
HA Men jeg vil altså sige at jeg kigger nogle gange på vare deklarationer at der 

ikke er for mange ting i. For eksempel hvis jeg køber marmelade og står med 
to marmelader så kigger jeg hvad for en der mindst sukker i og sådan noget. 
Altså på den måde 

 
PI Ja der kigger jeg frugtindhold 
 
HA Ja præcis 
 
PI I forhold til// Det snyder virkelig meget 
 
AN Jeg kan huske at der var de der for et par år siden// kan i huske de der høje 

glas, sådan nogle franske marmelader? 
 
LO Ja Dalfour eller hvad de hedder 
 
AN  Man kunne få dem rigtig meget, fordi de blev total hippe! Jeg tror også det 

er en del år siden for der stod no added sugar. Øh right? Men der er så frugt-
sukker i, så de havde jo tonsvis af sukker, men så troede folk jo de var sukker-
fri fordi det er sådan en måde at manipulere med ord.  

 
AN Ja at man ikke tilfører sukker 
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NI  Kan i så fortælle noget om hvordan i så handler ind når i står nede i super-

markedet eller hvor i handler ind når i handler ind? Hvad i ligger vægt på når 
i er nede i supermarkedet? Her tænker jeg på om tid, om det skal gå hurtigt 
eller om i orienterer jeg på hylderne og hvordan i gør det, hvordan i oriente-
rer jer i butikken? Om i har gjort jer nogle tanker? 

 
HE  altså hos mig må det gerne gå lidt hurtigt. Og så synes jeg bare det er rart at 

komme ned. Jeg handler altid i den samme (…) Og der ved jeg hvor alle tin-
gene er.  Det synes jeg bare er rart 

 
NI  Så når du står foran hylderne hvad går så gennem dit hoved?  
 
HE  altså hvad tænker du på der? 
 
NI  Når du står foran en hylde og skal vælge et produkt, hvad tænker I så?  
 
HE  så tager jeg det jeg plejer. For jeg har taget det valg tror jeg 
 
PI Ja valget har jeg allerede truffet når jeg laver indkøbssedlen hjemmefra  
 
HE ja 
 
PI Så jeg ved lige præcis hvad det er jeg skal have  
 
HE  Ja det er mit også 
 
NI  Hvordan har i det med spontane indkøb?  
 
PI Jo det sker. Det kunne godt være sådan en marmelade, ah den er på tilbud, 

der er vildt mange bær i, i forhold til sukker. Så tænker jeg så napser vi nogle 
stykker af dem. Eller det kan være havregryn eller hvad som helst (…) 

 
HE  Jamen Netto de har jo også de der hvor de nogle har 500g valnødder på de 

der spothylder. Dem går jeg altid forbi! Går altid forbi de der spothylder  
 
HH Det synes jeg faktisk er noget af det mest fantastiske ved at komme i Netto  
 
Flere (Samtykkende) Ja 
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(GRINER) 
 
HH Jeg vil faktisk direkte søge efter at komme i Netto frem for andre, fordi jeg 

gerne vil se de der spottilbud, ikke? 
 
HE  Men jeg går så til gengæld over i Menu bagefter. Så jeg køber alt det jeg kan 

få i Netto og så går jeg over i Menu  
 
PI Ja det er det samme her 
 
LO Jeg tager bare Irma i stedet for. Netto først og så 
 
HE  Ja er det ikke sjovt? 
 
LO Jo 
 
AN Der er altid nogle vare Netto ikke li:ige  
 
HE Ja, eller også er de bare ikke gode nok 
 
LO Nej, nej så er der jo noget man rigtig gerne vil have fra Irma eller//  
 
HH Hvis man gerne vil have en eller anden speciel fransk sennep eller en eller 

anden cornichoner af den ene eller anden slags, så synes jeg tit så har de det 
ikke i Netto 

 
HA Jeg synes også tit// Jeg har ikke altid sådan en indkøbsliste. Jeg har sådan en 

Tilbudsavisen app hvor jeg skriveer ned de tilbud jeg skal have så ellers går 
jeg bare hen til grøntsags afdelingen og tager de ting jeg synes ser lækre ud. 
Altså det er ikke sådan jeg skal have ditten og datten  

 
HE Så du går simpelthen igennem tilbudsavisen inden du går ud og handler? 
 
HA Ja der er sådan en app der hedder Tilbudsavisen så kan man lige klikke på de 

varer man// Det er ligesom at åbne et katalog hvor man vælger varerne og så 
bliver der lavet en indkøbsliste derinde. Så kan du med din telefon nede i su-
permarkedet og klik på dem 

 
HA Og så bliver de streget over automatisk så du skal ikke sidde og skrive det. 

Du skal bare// 
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HE Hvor er det smart! 
 
HA Automatisk genereret indkøbsliste (…) Men det er så kun tilbudsvarer og re-

sten som jeg ved jeg skal have mælk og hvad der sådan ellers og grøntsager, 
hvad der ellers, hvad vi mangler sådan, det tager jeg bare 

 
PI Åh så det skal man huske? 
 
HA Ja, ja men det er jo så// 
 
PI Eller? Okay (…) 
 
LO Jeg tager et billede. Jeg har sådan en stor tavle derhjemme hvor jeg skriver 

ned og har bedt familien om at skrive ned når de tager det sidste eller når de 
synes der er et eller andet vi mangler, så tager jeg et billede af den der liste 
eller også så ringer jeg hjem til en eller anden der skulle være hjemme og si-
ger send mig lige et billede af den der liste, og så ved jeg i hvert fald at det 
er de ting jeg skal have og så handler jeg ellers lidt på (…) Det ser lækkert ud 
eller jeg bliver inspireret// Orv ja, vil skal sgu også have et blomkål! Eller kø-
ber blomkål fordi så har jeg det til i morgen eller en anden dag og så kan (…) 
smide det ud året efter 

 
(GRINER) 

 
LO Eller hvad man nu lige er ude i. Men altså jeg er også sådan meget lyst beto-

net, når jeg ser et eller andet (…) Og så tænker jeg når at jeg fræser forbi alle 
så, så derfor så skal jeg nok huske alt det jeg skal. Og det jeg i hvert fald skal 
huske det har jeg i hvert fald på den det der, det der billede, ikke? 

 
HA Jeg tager meget prisen altså hvis der er noget der er på tilbud, så tager jeg 

det (…) Og så skal jeg lige sige, at du kan også skrive ting på den der app. 
Der kan man også hvis man skal, så kan man også sagtens tilføje noget selv. 
Noget helt andet 

 
HE Det er smart.  
 
HE Det er skide smart så kan man lave en eller anden komplet indkøbsliste// 
 
HA Ja, ja  
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HA Både med udsalgs// 
 
HA Ja så klikker du bare af og så kan du se at du har tre ting tilbage, ikke? 
 
NI  Hvad gør i så når nu i laver lister og sådan noget? Hvad gør i så hvis i kom-

mer ud for at de ikke har det produkt mere, at det ikke føres mere eller at det 
bare ikke er på hylden? Hvad gør i så? 

 
LO Går i Irma 
 
HA Går i næste butik 
 
LO Ja 
 

(GRINER) 
 
HA Altså så må man finde et erstatningsprodukt. Der var nemlig et tidspunkt i 

Fakta aktisk, en rigtig lækker sådan en færdig, øh, tomatsauce i et glas  hvor 
der var puttet bacon i der var blendet ned i eller sådan et eller andet, ikke? 
Den smagte helt// 

 
HE Helt fælt 
 
HA  Nej den smagte helt fantastisk. Ligesom i Irma der også har sådan nogle glas 

så var der bare også, den var vildt god. Og det fik jeg bare nedtur over at 
den ikke var der og så må man jo bare finde et andet produkt og så (…) 

 
HE  Den tænker jeg på man kan jo bare lave selv 
 
HA  Ja og det gør man jo også, men altså, man må jo bare finde et erstatnings-

produkt for det 
 
NI  og hvordan finder i så, hvis i nu skal ned og finde noget helt nyt, noget i ikke 

har prøvet før eller noget hvor den i plejer er udgået hvad så kriteriet for at 
det er noget i putter ned i kurven? ER der nogle specielle kriterier noget i 
undgår eller noget i ligger særlig vægt på? 

 
(…) 
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HA  Tænker noget der ligger smagsmæssigt så langt oppe af det som man nu 
ellers ville have gået efter havde. Jeg tænker noget pølsefabrikken som hav-
de min datters yndlings spegepølse brændt ned for et par år siden  

 
(GRINER) 

 
HA  Der var total krise i familien for hun åd kun spegepølse så må man jo finde en 

som der ikke er hvidløg i og som smager lidt ala  
 
NI  okay, men hvordan når du står nede i supermarkedet, hvad tænker du så, 

hvordan sikrer du dig at det smager godt det du køber?  
 
HA  Jeg prøver. Hvis ikke det smager godt så smider jeg det ud og køber en an-
den 
 
HA Jeg tror faktisk at jeg bliver meget tiltrukket af emballagen  
 
AN  Hvordan det ser ud, altså om det er et flot glas eller om det er en flot pakke. 

Så kan jeg godt blive sådan lidt narret til at købe fordi det se fantastisk læk-
kert ud og så kan det godt vise sig at det ikke var så godt alligevel. Jeg tror 
meget det man ser, det visuelle det vælger jeg meget på også 

 
HA  Også hvis man ved at Irma eller Menu, de, de som regel har nogle, nogle lidt 

lækre varer og så tænker man nå jeg er safe and sound hvis jeg går i Irma el-
ler en eller anden (…) 

 
AN  Ja det er faktisk rigtigt. Jeg tænker også mange der har sådan noget leger, 

så tænker jeg emballagen den leger de lidt med at lave papiret så det ligner 
lidt genbrugspapir. Så tænker man også så må det nok være økologisk 

 
LO Ja 
 
LO Man falder ikke for de der Lidl farver 

 
AN  Nej ikke rigtig 
 
HE  Nej.  
 
HA  Nej det kan man godt blive lidt bange for 
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HE men nu har jeg været gift med en reklame mand som har lavet sådan nogle 
emballager der har jeg jo mange gode historier med hvordan man gør det.  

 
HA  så du bliver ikke narret? 
 
HE Mig narrer de sgu ikke 
 

(GRINER) 
 
HH Men for eksempel hvis man køber sådan noget smoothie og man skal have 

det i en karton eller glasflake, så vil jeg altså købe glasflasken for det synes 
jeg ser helt vildt lækkert ud  

 
PI Men der kan jeg så tænke på miljøet 
 
HE ja, det kan jeg nemlig også! Men plastik er jo heller ikke (…) 
 
PI Nej plastik er ikke godt, men så måske karton som du sagde af genbrug  
 

[deltagerne samtykker] 
 
LO Flaskerne kan jo også// 
 
HH Ja flasker kan også, men den koster måske mere at producere? 
 
HA Den afgiver heller ikke alt muligt stads til det der er indeni, så jeg tager også 

glas i stedet for dåser, fx jeg køber aldrig flåede tomater på dåse. Jeg køber 
altid sådan nogle mosede tomater på glas 

 
HA Jeg tænker at alt det der stads det afgiver noget til, til fødervarerne, ik’ (...) 

og det gør glas jo ikke 
 
HH Der er nogle ting man ikke kan få på glas 
 
HA Ja, ja 
 
PI Kokosmælk fx// 
 
HA Jarh, men det er rigtigt nok, det køber jeg alligevel på dåse (...) men der hvor 

man kan 
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LO Dem kan man få i sådan nogle brikker, de der tetrabrikker. Det kan du også 

med flåede tomater. Det kan du få som tetrabrikker. (...) Så vejer de heller ik-
ke lige så meget når du skal have dem hjem. 

 
NI Ja, altså, men hvad betyder emballagen, nu har vi snakket lidt om at det, i 

godt kan lide hvis det er, hvis det ser flot ud, men er der særlige ting ved 
emballagen i lægger mærke når i står nede i butikken? Eller er der forskel på 
hvad i ser nede i butikken, og når i kommer hjem?  

 
HE Altså jeg, jeg købte sådan en jerseymælk på glasflaske, sådan en gammel, 

det lignede sådan en gammel glasflaske som mælkemandens så ud. Og på 
en eller anden mærkelig måde så smagte den bare bedre (...) altså end mælk 
i// og så, så (...) og jeg købte den faktisk pga. emballagen fordi den var så flot 
flasken, så kunne jeg bruge den til alt muligt// 

 
HH Har du så gemt den? 
 
HE Ja! Mmh, det har jeg. Den var skide dyr. Den smagte bedre// 
 
LO Så den mælk køber du hver gang nu, for den smagte bedre? 
 
HE Nej for nu har jeg fået flasken jo 
 
AN Men smagte den rigtig godt? 
 
HE Ja, det gjorde den 
 
AN Ok 
 
HE Det gjorde den 
 
AN Ja 
 
HE Ja 
 
HE Det betyder jo (...) men emballagen betyder jo en del 
 
LO Jeg tror virkelig det der med de der Lidl farver, det er der hvor de der skrap-

pe farver, at det tager lidt af charmen, så generelt hvis øh// 
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PI Specielt generelt discount// 
 
LO Jo, med den der karton, at man ved at den, generelt med mælkekarton, hvis 

altså men ellers vælger den økologiske, så er det jo også tit at de har en øhh, 
en, en, en (...) de er ikke så skrappe i farverne, fordi det sådan er nedtonet 
økologisk karton agtigt et eller andet, ikke, øh, det er bare blevet sådan så 
ens øjne, så de automatisk, nu ville jeg selv altid vælge økologisk mælk, men 
at ens øjne nok altid sådan, mine øjne i hvert fald går nærmere mod noget 
der er sådan dusset ned end, det der pang pang farver, fordi det// 

 
HE Men nu du ser det// 
 
LO Det, det signalerer discount for mig 
 
HE Men hvis du går ned i mælkeafdelingen 
 
LO Ja 
 
HE Så er der en, en minimælk, den har sådan den der grå papagtige, så er der 

den der ved siden har der har sådan en dansk ko der står på en blomstereng, 
kender i ikke den? 

 
LO (leende) Jo 
 
HE Og det tænker jeg altså, jeg skal da have den med koen for den er jo bare 

sødest, fordi det der, det er lige meget, det er det samme der er i. Den ko-
ster nok også nogenlunde det samme. Men den er bare sødest, den virker 
bare glad den ko. Jeg skrev faktisk engang til dem, hvor er det en sød embal-
lage i har. 

 
Alle (GRINER) 
 
HH Hvis man skal købe de der Lidl farver, så skal det være fordi nogen har sagt til 

mig; ”det der, det er bare et kanon godt produkt, så prøv det”, ellers så kun-
ne jeg aldrig finde på at købe det af mig selv. Hvis der er nogen der sådan 
hyper det, så er jeg helt klar på at prøve det. Så kan jeg godt se det med 
emballage, det er  
sikkert godt nok. 
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24:59 
 
PI Men de har, bortset fra det, rigtig mange økologiske produkter faktisk, og de 

har meget danske grøntsager. 
 
LO Nu er det heller ikke lige Lidl, for at kritisere dem, men bare fordi det er de 

der udenlandske, øh, måde, og sikkert også i Aldi, der har jeg ikke sat mine 
ben i årevis, men der, det forventer jeg bare på en eller anden måde, Lidl, de 
ikke er helt med i det der dussede, rolige øko-emballage, at det bare handler 
om look at me look at me 

 
HE Jeg har kun været i Aldri dengang Hugo var lille, der købte jeg bleer derinde, 

de havde de bedste bleer i byen 
 
LO Libello? 
 
HE Dét kan jeg ikke huske (GRINER) 
 
LO Det ved jeg, jeg har arbejdet i forbrugerrådet, I know 
 
TI Jeg, jeg handler i Aldi, jeg har verdens bedste Aldi 
 
PI Men der er stor forskel på hvor de ligger henne, ikke? 
 
TI Deres grønt er helt outstanding, og som koster halvdelen af det de gør oppe 

i Kvickly 
 
HH Men jeg tror også det tit er vores i ide om Aldi der gør det, fordi en gang var 

Aldi måske kasser, ik. Måske det er blevet bedre, vi har bare ikke opdaget 
det, fordi vi har bare ikke været der 

 
Alle (GRINER) 
 
HH Men har bare tænkt; ”det her, det gider jeg bare ikke”, så det har ikke fået 

en chance. 
 
TI Altså, jeg tror også, halvdelen af de varer jeg køber ud over frugt og grønt, 

det er nøjagtigt de samme varer som jeg kan få andre steder, altså mærker 
og sådan noget, det havde de jo kun i gamle dage, sådan nogle almindelige, 
tyske varer, det har de ikke (kun) mere. Jeg har verdens bedste Aldi. 
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HH Sjovt, hvor dejligt. 
 
TI Men jeg kan ikke fylde en kurv for over 1000 kr. 
 
HE Det er fantastisk ikke 
 
PI Det er skægt, fordi Lisa og jeg vi talte tidligere i dag om at tage i Lidl, hvor 

du sagde du aldrig ville sætte dine ben i Lidl, hvor jeg sagde, min Lidl er bare 
den bedste Lidl i verden, de flotteste grøntsager, kasser alle vegne, den er 
bare rigtig pæn, og lækre varer, ja (...) der er stor forskel på hvor de ligger i 
landet 

 
HE Den på Munketorvet 
 
PI Ja 
 
LO Den er faktisk meget god 
 
NI Nu nævnte i lidt at i lægger mærke til Nøglehullet og Anbefalet af dyrenes 

beskyttelse; føler i at i ved hvad de mærker i kigger på de betyder? 
 
Alle (samstemmende) Nej 
 
LO Det har man bare, så har man hørt et eller andet i en fjernsynsudsendelse 

eller sådan et eller andet program hvor (...) Godmorgen Danmark, eller et el-
ler andet, (skinger stemme) jamen det her deet, Nøglehulsmærket, er super, 
det er det vi skal have, og så er det bare der den er, ik, så tænker bare man, 
”hold kæft jeg er en ubevidst forbruger ik, det er helt sindssygt!” 

 
Flere (samtykkende) Ja 
 
HA Jeg kigger aldrig efter det der Nøglehulsmærket, det er meget sjovt, jeg har 

aldrig kigget en eneste gang efter det// 
 
LO Men det er fordi du altid køber økologisk indenfor alting, og det behøver det 

ikke at være Nøglehulsmærket// 
 
HA Det kan godt være det er det, ja. Jeg har bare aldrig, det har slet ikke i min 

bevidsthed, at der er et Nøglehulsmærke// 
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LO Nej, du ser heller ikke fjernsyn 
 
HA (Leende) Nej, det er derfor! 
 
Alle (GRINER) 
 
HE Jeg vidste heller ikke der var noget der hed Nøglehulsmærket 
 
27:50 
 
LO (Leende) Nej men du er bare dum jo 
 
HE (Leende) Ja 
 
LO Men der er sådan et lille Ø, økologisk Ø// 
 
HE Ja det kender jeg! 
 
HA Det tænker jeg sådan lidt, det kan jeg regne ud ik, Ø  er økologisk 
 
HE Der er også et grønt firkantet (...) øko// 
 
PI Der er også Svanemærket med et blad på// 
 
HE Det er noget (...) EU// 
 
PI Er det EU? 
 
HE Jaa 
 
LO Der er med sådan hvide prikker, det er sådan et større, altså EU eller et eller 

andet andet 
 
HE Der er også det der Angelmark eller hvad hedder det// 
 
LO Änglamark ik? (...) Der er også Halalkød// 
 
HA Det er Kvicklys eget tror jeg, eller Coops eget mærke 
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LO Det tænker jeg også 
 
LO Sådan et lille bitte mærke der er for Halalslagtning 
 
HE Nå! 
 
LO (Leende) Det er kun når man bor i Nordvest 
 
HE Det har de ikke hos os// 
 
LO Jo det har i. Du ved det bare ik 
 
Flere (GRINER) 
 
PI (...) Rotunden (...) 
 
Flere (GRINER) 
 
HE Der er flere der står og sælger det sort nede på stranden 
 
LO (Sarkastisk) Ja, lækkert! 
 
NI Når i så ser at der er et mærke på, er det så noget i tænker over eller er det 

noget som bare er på emballagen eller hvordan har i det med det? 
 
PI Jeg tænker ikke over det 
 
HA Altså jeg tænker meget over det, det økologiske giver sig selv, kan man sige 
 
LO Jeg synes da også at det, ja (...) på en eller anden måde hvis der er, hvis man 

kan vælge et eller andet rengøringsprodukt som er en lille smule mere venligt 
end øh, end andet, sååeh, synes jeg da også det er meget rart, Änglemark, 
Svanemærket agtigt, også på shampoo og sådan noget, nu ved jeg godt vi 
ikke taler om det, men ehm, sådan  

 
HA Vi tænker de produkter man vælger, som er sådan sunde, det vil vel på en 

eller anden måde fremgå på en anden måde, de der mærker, fordi altså, de 
er relativt små de mærker. Jeg tænker, der står næsten altid økologisk eller 
uden et eller andet, det synes jeg de fremhæver på langt det meste 
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PI Ja, det er rigtigt nok 
 
HA Jeg tror aldrig jeg har sådan stået og// 
 
HE Uden parabener og øh// 
 
HA Præcis, det står alligevel og bliver flashet på// 
 
HE De flasher faktisk rigtig meget 
 
HH Men jeg synes det er sjældent jeg køber sådan noget nyt, altså, jeg er sådan 

en genganger 
 
Flere (Samtykkende) Ja 
 
HH Det er altid det samme, så på en eller anden mærkelig måde så ved jeg// 
 
LO Man genkender produktet, ik’ 
 
HH Ja 
 
LO Man ved hvad det står for 
 
HH Ja ja 
 
HH Jeg ved også// 
 
HA Så kan det være med spotvarer i Netto, så kan det være du prøver noget nyt 
 
HH Ja, så kigger jeg efter det, det er rigtigt, så kigger jeg efter det 
 
HA Der er man lidt nødt til at komme ludt ud af comfort zonen, hvis man skal hav 

en spotvare, som man ikke har prøvet før// 
 
HE Eller pang farver// 
 
HA Når jeg har min søn rundt med indkøbsvognen, så siger jeg; ”Husk nu det 

lille Ø mærke, ik’” 
 
HA (...) Ja, det er rigtigt (...) 
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NI Så hvis jeg nu nævner at der fx på rugbrød er indtroduceret noget der hed-

der fuldkornsmærket, er det så noget i har lagt mærke til? 
 
HE Ja 
 
LO Nej (...) jeg tænker nøglehulsmærket dækker det 
 
HA Ja det har jeg også 
 
LO Eller også så er det fordi jeg leder efter noget hvor der står et eller andet 

med, øhh (...) er det noget med at det skal være over 8% eller sådan et eller 
andet, er det sådan noget? Mh, nej. 

 
PI Hvordan ser det ud? 
 
HE Det er sådan nogle strå, ikke også? (...) Phew.. 
 
LO Det har jeg aldrig lagt mærke til 
 
NI Er der nogensinde nogen gange når i kommer hjem, hvor i tænker; ”det her 

produkt var noget helt andet end det jeg forventede da jeg stod i butikken”? 
 
PI Måske mere smag eller sådan, jeg tror ikke det er så meget (...) jeg ved ikke 

om det er kvalitet// 
 
HH Jeg ved ikke om det er noget frugt eller advocado eller noget, jeg har haft 

købt, så var de helt brune eller sådan noget, ik’. Der synes jeg at kvaliteten 
var noget andet end jeg forventede end da jeg købte dem, ik’ 

 
HA Fordi man køber, ehh, tre advocadoer for 30 kr. Og så tænker; ”de her, de 

smager simpelthen som (smask), og så er det bare sådan en fesen en 
 
HE Det tror jeg også, fx sådan nogen firmaer som Nemlig.com hvor man kan kø-

be alle sine varer faktisk på nettet, det har jeg ikke rigtig gjort fordi at jeg 
tænker at jeg netop ikke forventer at tingene er så gode som// 

 
LO Du vil gerne have lov at lave lidt// 
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HE Ja, jeg tænker at de ikke er lige så gode som hvis jeg selv går ud og vælger 
dem 

 
HA Men der kan man, jeg har gjort det en// 
 
HE Og det er nemlig rigtig forkert 
 
HA Det er det, for det er nemlig friskt, kan man sige ik’ 
 
HE Ja 
 
HA For det første, så ved at, lige så snart der er det mindste, så kan man, man 

kan ringe til dem og så, så refunderer de bare pengene, der er ikke noget der 
 
HH Nej nej, men man har ikke stået og kigget på alle advocadoerne og tænkt// 
 
Alle (GRINER) 
 
HH Den der eller den der, man får en, og det er så this I can get 
 
Alle (GRINER) 
 
HH Jeg synes også der er noget med at stå at udvælge en melon, eller finde ap-

pelsiner der ser ekstra, altså, ligesom der er et eller andet med, med// 
 
LO Det er jo kvinder, og det er jo shopping, altså, uanset hvad, jeg kan jo godt 

lide, jamen eh// 
 
HE Ja 
 
LO Det er næsten lige som at købe kjoler, ikke helt, men det, på eller anden må-

de er det bare dejligt at få lov at købe lidt og kigge lidt// 
 
PI Sådan kan jeg faktisk godt lidt have det med agurker, fordi der er det jo me-

get med om// 
 
Flere (GRINER) 
 
PI de er lige alle sammen, jamen nej, en agurk skal da ikke være helt lige, så 

hvis jeg kan så tager jeg de krumme// 
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HE De har ikke fået sådan et eller andet udretning// 
 
PI (Leende) Nej! Den har bare levet frit og har det dejligt 
 
32:49 
 
Alle (GRINER) 
 
LO En fri agurk 
 
HA Det er ligesom også mænd, de kommer altid hjem med dårlige grøntsagter, 

ikke 
 
LO Jo! 
 
TI De tager den første, altså, de kigger, Jan kan tage en bakke med tomater, 

han kigger kraftedeme ikke på dem du// 
 
HE De er helt rådne nede i bunden 
 
TI Manden kigger ikke på varen, jeg synes det er en katastrofe 
 
Flere (GRINER) 
 
LO Han må rette ind 
 
TI Jeg magter det ikke mere 
 
Alle (GRINER) 
 
HE Altså jeg opgav jo, men det var jo fordi når Joakim han kom hjem, så var der 

jo to eller tre ting på listen han ikke havde fået købt. Og undskyldningen var; 
”jamen det havde de ikke”. 

 
LO Han gad jo ikke// 
 
HE Det er utroligt 
 
TI (GRINER) 
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HE Ah men jeg mener, altså, stop det nu, ikke 
 
LO Og det bliver serveret med overbevisning hver gang; (Imiterer manden) ”De 

havde det ikke!” 
 
HE Det er sjovt, fordi alle de andre gange jeg har været ude at handle, så har de 

det nemlig altid 
 
PI Jamen det var jo udsolgt 
 
HE Ja 
 
(...) 
 
NI Er der nogen varer i synes smager bedre end andre? Nu nævnte i at det var 

rart at spise noget hvor i vidste dyret havde det godt, er der nogen varer hvor 
i synes at kvaliteten bliver højere af fx, som i nævnte, økologisk? 

 
HH Saftevand 
 
LO Laks 
 
PI Mange ting 
 
HE Løgismosekyllingen vil jeg sige// 
 
LO Ja 
 
HE Den skal i altså prøve at smage// 
 
LO Den er fantastisk 
 
HE Den er fuldstændig fantastisk 
 
LO Ja 
 
NI Kan i fortælle om jeres oplevelser i forhold til hvad i ellers plejer at købe må-

ske? Eller ellers har prøvet at købe? 
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HE Sådan rent smagsmæssigt eller hvad? 
 
NI Ja eller kvalitet eller 
 
HE Jamen jeg tænker da jeg købte, jeg har lige købt den her Løgismosekylling, 

ned i stegesuppen med den, vups, som jeg plejer med andre kyllinger, og så 
kommer der, den dufter bare anderledes og den smager, den er sådan mere 
fast i kødet, det er bare lækrere, altså man kan nærmest, man kan næsten 
smage det har haft det godt// 

 
HA Ja, det// 
 
HE Ikke// 
 
HA Det er jeg helt enig i, der er kæmpe forskel, jeg synes også der er mere kød 

på. Jeg synes mange af de andre, det er bare sådan nogle fedtklumper 
 
HE Ja, jeg tænker det er da utroligt! 
 
HE Det bliver ved, det er uden ende 
 
HA Ja 
 
LO Jeg kan huske en gang for rigtigt mange år siden, at jeg havde lavet nogle 

kyllingelår, og da vi så åd de der kyllingelår, så lugtede de simpelthen af tis 
 
HE Ej! 
 
LO Arh men det var så ulækkert, og jeg, det var bare sådan en fornemmelse af at 

man bare kunne se den der, altså, dyretis, eller gød// 
 
HE Bondemanden der har tisset på dem// 
 
LO Nej, det lugtede bare som de der dyr bare havde haft det herre råddent og 

bare gået og rundt i sådan et lag af, puh, ej, stop det nu 
 
HH Så må jeg altså spørge, spiste i dem så? 
 
LO Nej 
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HH Nå 
 
LO Det gjorde vi ikke. Det var så ulækkert (...) Jeg ved ikke om det er hankyllin-

ger, haa, hanekyllinger. Euw! 
 
HE Som i gamle dage, da de lavede de der i stålbakker, ikke 
 
LO Eeej, chicken! 
 
HE Det spiste vi jo med velbehag. Der er ingen af os der kunne drømme om at 

spise sådan en lørdagskylling i dag, selvom vi smaskede det i os 
 
HH Findes det overhovedet? 
 
LO Ja, fordi Lars har nemlig sagt; ”Guuud, se hvad man kan få!”. ”Nej” sagde 

jeg til ham, det kan du glemme, ”neej bare lige ris og bernaise til”, farvel 
 
Flere (GRINER) 
 
LO Bare lige koge sådan en pose ris der, sådan, ja, kogeposerne// 
 
HE Det vil jeg bare sige, dem køber jeg altid økologisk, Uncle Bens i kogepose. 

Det tø jeg godt. De er gode. Ja 
 
LO Hm. Ja 
 
(...) 
 
LO Ja 
 
NI Ja. I må meget gerne fortælle om mere hvad, måske også hvad jeres familie 

synes om hvad der er sundt eller godt eller hvad de finder der er kvalitet, om 
i oplever i synes noget forskelligt måske, eller om det er det, i har de samme 
holdninger? 

 
TI Altså jeg kan godt tage en med kartoffelmos, altså, min Line, hun kan godt 

lide sådan noget Sorbrix kartoffelmos// 
 
HE Det der pulver? 
 



     BILAG	 0 
 

  124 

TI Ja. Men det bliver der solgt rigtigt meget af, så man skal ikke være fordøm-
mende, men jeg synes jo bare, når man har læst hvor meget der er i sådan en 
kartoffelmos af E stoffer, hvorfor folk ikke bare moser dem selv 

 
HE Ja 
 
TI Altså det begriber jeg ikke 
 
HE Nej 
 
36:53 
 
LO Min svigermor, hun køber også den der færdige kartoffelsalat. Det kunne jeg 

heller aldrig nogensinde i mit liv finde på// 
 
HE Nej det har vi altså gjort nogle gange. Jeg vil sige, Joakim var meget dygtig 

til at servere pulverkartoffelmos og fiskefingre for Hugo, med ketchup 
 
Flere (GRINER) 
 
PI (Leende) Var det i gamle dage? 
 
HE Når de var alene hjemme 
 
LO Nårh men det er jo det, det kan jeg også se når Lars han er alene hjemme, 

så, og Oskar siger at ”ej hvor fik vi god mad far, sidst”, og det er fordi det er 
sådan noget mande-noget der er øset til i, mmh, og så lige toppet med et 
spejlæg, såådan der! Ææik, der er kød, der er stegt, masser af løg og als 
ting, ik’. Så, sådan mandemad 

 
HA Var der farver på? 
 
LO Nej nej, det hele er plasterfarvet, ik’, altså, puuha, eller (...) bæ brunt (...) lidt 

gult, måske 
 
(...) 
 
PI Og Michael han går helt vildt op i økologi, det er det eneste han vil købe, og 

han påstår at det smager helt anderledes end alt muligt andet. Og det kan 
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være, det kan være lige fra smør til, til en havregryn. Altså han nægter at spi-
se Otas havregryn, han spiser kun økologiske havregryn// 

 
HE Det gør vi også 
 
PI Og man kan ikke smage forskel synes jeg, altså, på havregryn i hvert fald, 

men, der er vi lidt forskellige 
 
(...) 
 
HH Jeg synes generelt, altså, det ved jeg ikke, for både, altså der er mange 

grunde til at, jeg køber meget, altså, hovedsageligt økologi, men det, ik, er jo 
både, men det der som vi snakkede om med, med tilsætningsstoffer og dy-
revelfærd og sådan noget, men jeg synes også ofte at man kan sige at kvali-
teten er bedre, altså jeg synes at, jeg synes, jeg synes at det, det, det smager 
af, lækrere ofte, det er også, der også kan være sådan en, noget kvalitet i 
det, fx laksen der, ik, jeg synes tit det er at jeg har købt en, så har jeg købt en 
laks og så smager den ikke godt, men hvis man køber den der økologiske de 
har nede i Netto, så smager den bare altid godt, altså// 

 
PI Ja jeg synes det er lidt mærkeligt faktisk, med fisk, fordi// 
 
HH Ja 
 
PI Nu har jeg læst om hvordan at man ligesom fastsætter at den er økologisk 

eller ej, og det er jo sådan lidt konfust, man ved jo faktisk ikke rigtig hvad der 
afgør for om den er økologisk eller ej, lige, det er jo ikke en økologisk fisk li-
gesom der er en økologisk ko eller, en kylling 

 
HH Nej men der er jo nogen, en del laks fx der er opdrætter de dem jo også, 

øhhm// 
 
LO I dambrug, så ved man at de ikke// 
 
TI Hele partier er jo opdræt, det er jo ikke en gang øhm// 
 
PI Neej 
 
TI Det er jo i store bassiner 
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LO Nå men så ved man så er der forskel, så har de måske ikke fået antibiotika og 
sådan noget, ikke 

 
PI Joo. Men hvad hvis man tager dem ude i havet, altså hvis du køber fersk 

fisk// 
 
LO+HE (I kor) Neej neej 
 
LO Det kan du jo ikke// 
 
HE Altså sådan en økologisk laks, den er jo opdrættet et sted, ikke 
 
LO Ja, man kan jo ikke, kagle op og sige, den har fået det ene (...) 
 
PI Ja 
 
LO Men Hanne, du siger også tit ift. frugten, at det frugt som du smager herude, 

det kan du slet ikke lide på, altså ift. det frugt som du selv// 
 
PI Er det økologisk herude? 
 
LO Nej det er det ikke 
 
HH Ja men jeg, jeg, jeg tror jeg har bare slet ikke lyst til, på ingen måde lyst til at 

spise det, altså, nej 
 
HE Jeg bliver altså nødt til at sige, at jeg kan ikke altid smage forskel på økolo-

gisk og ikke-økologisk, det kan jeg altså ikke. På broccoli og gulerødder og 
sådan noget, der synes jeg at det er meget sæsonbetonet hvad der smager// 

 
LO Ja altså, det vil jeg også // 
 
HE Det er mere end om det er økologisk eller ikke-økologisk 
 
LO Altså end, end selve smagen 
 
HE Følelsen af at vide den har aldrig set en sprøjtegift, den er// 
 
LO Broccoli 
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HE Det gør, at jeg får lyst til at købe dem, jeg, jeg kan ikke sige at jeg synes det 
smager væsentligt bedre 

 
LO Nej, det kan jeg ikke 
 
HA Agurker er også bedre fx, fordi der er ikke så meget vand i (...) 
 
HA Men der er mange frugter, grøntsager, hvor man ikke kan smage den store 

forskel, det er bare, i hvert hvad min erfaring er 
 
NI Føler i så i kan se en forskel i hvor sundt det er, nu snakker i meget om øko-

logi, føler i sådan i kan se eller smage en forskel? 
 
PI Det kan jeg altså ikke 
 
LO Altså smage en forskel? 
 
NI Ja eller mærke, altså 
 
LO På nogle produkter// 
 
NI Om jeg føler mig sundere ved at spise en økologisk citron fremfor en anden, 

nej det gør jeg ikke 
 
LO Det ville jeg gøre 
 
HE Det gør jeg, ja 
 
HA Altså i sit mindset, ja 
 
PI Men du kan ikke mærke eller noget, ej nu har jeg det bedre i dag 
 
LO Det ved du først som 96-årig, fordi du er helt fuldstændig stoppet, ikke kan 

blive nedbrudt af ormene, fordi du er helt fuldstændigt stoppet af formalde-
hyd// 

 
HE Så må man blive brændt 
 
LO Det kan man ikke, man kan ikke sætte ild til sådan noget 
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NI Så har i nogensinde oplevet at man kunne få usunde økologisk varer, altså 
noget der ikke er sundt, noget der måske ikke er i den slanke ende? 

 
HE Ja, chokolade og sådan, det er lavet på en anden måde. Eller maynnaise 
 
HA Altså økologisk betyder ikke at det er slankende eller fedtfattig eller noget 
 
LO Nej, måden det er opdyrket på eller, dyrket på eller 
 
NI Så den måde det er produceret på, det har betydning for kvaliteten i den sid-

ste ende, eller hvordan? 
 
LO Ja det vil jeg sige, ja 
 
HA Jeg vil ikke sige at jeg sådan føler mig sundere, men nu er det fordi jeg har 

problemer med mit helbred, og så ved jeg, det er også sådan en Facebook-
gruppe, jeg tror sådan at min krop er mere sart overfor tilsætningsstoffer, det 
er også en af grundene til at jeg, jeg vil ikke have alle de der emulgatorer, 
stabilisatorer og mystiske ting, altså jeg tror min krop den slår mere fra sig, 
den vil ikke (...) så på den måde, det kan også bare være oppe i mit hoved, 
men jeg gør ligesom hvad jeg kan for at passe på mit helbred. Jeg føler mig 
jo ikke sådan sund fordi jeg spiser noget nu, men jeg tænker at min krop i det 
længere løb er glad for ikke at få så mange tilsætningsstoffer og sprøjtemid-
ler// 

 
HE Og du bruger så økologi som// 
 
HA Ja som et pejlemærke. Det er bare ift., ift. hvad jeg køber, men også mere 

end bare sådan Facebook, jeg har også læst sådan bøger om det, altså, jeg 
har tænkt mig at lære en hel masse om det, fordi jeg er overbevist om at det 
jeg putter ind i min mund, altså grøntsager og sådan noget, det har rigtig 
stor betydning, ja 

 
HE Det er vel derfor man køber økologisk// 
 
HA Ja men også for at komme i en udvikling, grøntsager osv., hvad der er godt 

for ens krop og hvad der ikke er, det er ikke kun økologi, det er også en vi-
den man skal få, det kommer ikke bare sådan her 

 
NI Men hvordan tilegner i jer den viden? 
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HA Der har jeg så ham Mao Cabogan, han har nogle bøger og foredrag hvor 

man kan gå at høre 
 
NI Så det producenten siger har ikke så stor betydning ift. det omgivelserne si-

ger? 
 
LO Man kan heller ikke være producent for brocoli vel, men man ved at man har 

brug for et spektrum af alle farverne eller sådan noget, for at få kalcium eller 
antioxidanter eller et eller andet snuller ikke, altså så det der med at spise va-
rieret, jeg tror, det ved vi lidt alle sammen, det har vi sikkert læst et eller an-
det sted 

 
HH Jeg synes virkelig det går meget op og ned, altså, Facebook, dokumentarer 

og alt muligt. Mit sidste flip det er det her juicing, hvor folk de oplever fysiske 
skavanker de simpelthen forsvinder ved kroppen udrenses for alt det lort man 
har spist 

 
LO Det tror jeg heller ikke i år, andet end de der klidmostre har været opmærk-

somme på, hvor nu er det mere fremme at alle skal være så perfekte, ellers 
kan vi jo ikke være her, vel, men men det er jo rigtig dejligt at det er blevet 
sådan almindeligt kendt, at det ikke kun er forbeholdt de lilla kredse, ikke. 
Om det er fordi man nemmere kan tilegne sig en viden, eller om det er star-
tet som en vidensdeling// 

 
HA Jeg tror, vi havde nogle venner, hvor hun også var sådan mega mega over-

økologisk, hvad hedder det, biodynamisk, så bliver jeg næsten sådan helt 
modsat, så det er skægt, det har været en ret hurtig ændring for mig indenfor 
det sidste år 

 
LO Pga. børnene? 
 
HA Jeg har faktisk sådan en mærkelig eksistens, jeg er så egoistisk, så det bety-

der mere for mig hvad jeg selv får, men de er også så pisse kræsne, så de får 
sådan bare hvad de vil have, ik, men det der med egentlig at gå fra mod-
stander til at være tilhænger, det er ret skægt 

 
LO Det er jo også, jeg har sådan en familie fra Jylland, kan man få fem frosne 

kyllinger for 100 kr., så er det jo alle tiders, også hvor jeg spurgte min mor, vi 
skal da købe den her, men nej, altså less is more, ikke! 
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PI Der tror jeg også generationerne spiller ind 
 
HE Jeg kan også blive helt forarget når jeg går forbi sådan en mor med sine børn 

i Netto, og så er der bare fyldt med ikke-økologisk mælk, altså jeg har næ-
sten lyst til at gå hen sådan, du har taget den forkerte. Det gør man selvføl-
gelig ikke, men 

 
LO Neej 
 
HE Men jeg tænker jo// 
 
LO Hun skal nok passe sine unger 
 
HE Der er mange der ikke tror på at det gør en forskel 
 
PI Altså der synes jeg folk, det må være op til dem selv, hvad de har lyst til at 

gøre 
 
LO Så skal man bare møde dem ikke dømmende 
 
HE Jeg rummer dem 
 
TI Det er også svært at stå ved sådan et betalingsbånd, og der så står sådan en 

kæmpe fed madame bagved, og hele hendes bånd er fyldt med kakaomælk 
og pølsebrød, hvor man bare tænker, der er ikke skyggen af en grøntsag, der 
er bare forskel på folk 

 
TI Man kan godt blive helt fordømmende og tænke, hvordan er det du handler 

ind 
 
HE Ja. Men hun kan også tænker om mig der handler økologisk, sådan en hej-

hellig økoflipper 
 
HA Der er også nogen der siger at du betaler jo bare dobbelt pris for ingenting. 

Der kan man jo nogen gange stå og tænke, fx, ingefær kan man købe økolo-
gisk ingefær fra Kina, så tænker jeg, aarh, det almindelige er også fra Kina, så 
tænker man om man bliver narret når det er fra samme sted og det økologi-
ske er 5 kr. Dyrere 
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LO Ja, jeg tror der er rigtigt meget snyd, fx så jeg om honning her for lidt siden, 
hvor de snyder// 

 
HE Jeg kan huske jeg stod med en bakke blåbær her forleden dag, hvor de ikke 

havde nogen økologiske, så tænkte jeg jeg ser lige hvor de er fra, fordi der er 
nogen lande der er værre end andre, tror jeg, det var det samme, så kom de 
fra Marocco, eeej 

 
PI Hvis der havde stået Mallorca, så havde du napset dem! 
 
HE Ja! 
 
TI Jeg har den holdning, at Danmarks, at Danmark er meget mere reelle end 

alle andre lande, det tror jeg bare 
 
Flere (Samtykkende) Ja! 
 
HH Men så ved man også godt, at Tyskland også har rimeligt strikse// 
 
TI Og Sverige også, men ellers, så er vi jo de førende 
 
HE Eller Algeriet! 
 
Flere (GRINER) Eej! 
LO Det er ligesom med blåbær! 
 
PI Sådan har jeg det faktisk med de der polske grøntsager, hvid champignoner, 
ej 
 
HE Altså jeg vil sige vores lille Føtex Food, gammel Døgnnetto, lige på hjørnet, 

de har hver torsdag og søndag 25% på alt økologi i butikken, alt, det er me-
get, der handler jeg ind 

 
HA Helle du sagde lige før at du altid handler samme sted 
 
LO Ikke torsdag og søndag 
 
HE Det gør jeg også, men den er lige startet op, så så jeg bare de havde det, så 

jeg prøver at købe økologiske grøntsager, kød osv., det er mange penge 
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NI Nu nævnte i at landet det kommer fra har en betydning, hvordan orienterer i 
jer om hvor det kommer fra? Hvordan kan i se det på? 

 
HE Det står jo på etiketten 
 
NI Så i bruger etiketten 
 
LO Det står også tit på skiltene ”DANSKE agurker!” 
 
PI (Leende) Og de kan også godt være krumme 
 
Alle (GRINER) 
 
PI Det kan de 
 
NI Så emballagen er vigtig for at fortælle hvor det kommer fra? 
 
HE Ja 
 
NI Og i stiller aldrig spørgsmålstegn ved om det er fra det land? 
 
LO Nej. Jeg kan godt lide ved kød at det er opdrættet, slagtet osv. i Danmark, 

det skal ikke have været nede og vende et andet sted, så man tænker der har 
stået 62 grise oven i hinanden og kørt i en transporter , åh nej ikke 

 
NI Ok 
 
LO Så det kan jeg godt kigge efter, at det både er opdrættet, slagtet og, der er 

tre ting, hvad kan det sidste være? 
 
HE Genfødt 
 
Alle (GRINER) 
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 Bilag 3 - Transskription af deltagende interview - PIA 

 
Følgende interview er optaget og derefter transskriberet. 
 
Dato: 29. marts 2016 
 
Interviewer: Nicoline  (NI) 
 
Deltagernes demografiske informationer 
Navn: Pia (PI)  
Alder: 45 år 
Køn: Kvinde 
Hjemmeboende børn: 2  
By: Ølstykke 
 
Høj volumen: CAPS 
Pause: (…) 
Afbrydelser: // 
Betoning: Kursiv 
 
Interviewet foretages i deltagerens lokale Fakta (Fakta Ølstykke) 
 
NI  Så nu står vi her foran din lokale Fakta? 
 
PI  Ja det er rigtigt (…) Det er for det meste her jeg handler ind  
 
NI Okay (…) Er det en særlig begivenhed du handler ind til i dag? 
 
PI  Neej. Jeg handler altid ind om fredagen, så vi lige har til weekenden.  
 
NI  Okay, jamen jeg vil bare følge med dig inde i butikken og se, hvordan du handler 

ind.  
 
PI Ja. Jeg skal ikke have så meget i dag (…) Det håber jeg er okay 
 
NI  Ja selvfølgelig da 
 
((Deltager står og kigger på en reol med æbler ved butikkens indgang)) 
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PI Dem tager vi kun når de er på tilbud (…) Men de er meget gode. Men ikke til den 
pris. 

 
(…) 
 
PI Der da musik ((kommenterer på høj musik i butikken)) 
 
NI Ja det skal jeg da love for (GRINER) 
 
PI Hov kører jeg dig ned? 
 
NI Næh 
 
[Bekendt til deltageren kommer hen for at snakke om noget uden relevans til interviewet] 
 
PI  (…) Nåh hvad var det vi skulle have? Nåh jo gulerødder (…) 
 
((Deltager tager en pose gulerødder op hænderne)) 
 
NI Er der nogen speciel grund til du vælger dem? 
 
PI  Det er fordi jeg synes de smager godt 
 
((Deltager kigger på posen. Og ligger dem tilbage)) 
 
NI Ja? 
 
PI Dem kan vi bedre lide faktisk ((Deltager vælger en anden pose gulerødder)) 
 
NI Ja? 
 
PI Ja der er lidt mere (…) bid i  
 
NI Ja  
 
PI Tror jeg 
 
((Deltager tager en bakke tomater op)) 
 
NI Hvorfor vælger du dem? 
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PI Det er fordi at cherry tomater smager godt 
 
NI Ja  
 
((Deltager kigger på pakken)) 
 
PI Og ja, så danske 
 
NI Ja  
 
PI Og så er de på tilbud 
 
((Deltager peger på prisskiltet)) 
 
NI Ja  
 
PI Ja  så det er en win-win 
 
NI Ja  
 
PI (GRINER) 
 
(…) 
 
PI Og så er der lige forårsløg ((Deltager kigger længe på hylden)) 
 
NI Ja  er der noget du kigger efter der? 
 
PI Jeg kigger bare hvordan de ser ud 
 
NI Ja  
 
PI De skal se gode ud. Friske 
 
NI Ja  
 
(…) 
 
NI Hvad ligger du vægt på her? 
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PI Jamen (…) det er dem min datter bedst kan lide 
 
NI Ja? 
 
PI Hun skal være alene hjemme i morgen 
 
NI Ja (GRINER) 
 
PI Så er det nem mad ((Deltageren tager færdigpakket salat ned fra hylden)) 
 
NI Ja  
 
PI Så egentlig bare fordi det er kylling (…) Hov vindruer! Det skal vi også have 
 
(…) ((Deltageren kigger længe på en pakke vindruer))  
 
NI Hvad kigger du på her?  
 
PI Det skal være uden (…) sten 
 
NI Uden sten?  
 
PI Uden sten 
 
NI Ja  
 
PI Mmm ja ((Deltageren har valgt en pakke vindruer)) 
  
(…) 
 
PI Så skal vi have en (??????) 
 
NI Ja  
 
(…) 
 
PI Jeg skal lige kigge på alle de der spotvarer 
 
NI Ja?  
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PI (GRINER) 
 
PI Der er også nogle (ting) 
 
NI Ja  
 
(…) 
 
PI Hvor har de revet ost henne? Der 
 
NI Er der noget her du ligger særlig vægt på? 
 
PI Det er nok prisen 
 
NI Prisen, ja  
 
PI Jeg tager bare den billigste 
 
NI Ja?  
 
PI Jeg ved egentlig ikke om der er forskel på dem (…)  
 
NI Nej? 
 
PI Jeg synes ikke at jeg kan smage forskel 
 
NI Ja  
 
PI Så tager vi den billigste 
 
NI Ja  
 
(…) 
 
PI Så bare en sodavand og nogle chips.  
 
NI Ja  
 
PI Du skal ikke handle noget nu du er heroppe? 
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NI (GRINER) 
 
PI Det kunne godt være 
 
(…) 
 
PI Det skal vi så ikke have alligevel. Vi køber det kun på tilbud nemlig 
 
NI Nej? Kun på tilbud? Er det fordi det er et bestemt mærke du gerne vil have eller 

hvad? 
 
PI Ja vi køber Pepsi MAX når det er 
 
NI Ja, okay 
 
PI Vi køber dem kun på tilbud 
 
NI Ja  
 
PI Og ikke give 18 kroner for det 
 
NI Ja  
 
PI Så må vi have vand i stedet for 
 
NI Ja  
 
PI Det er også nemmere 
 
NI Det kan man sige! 
 
(…) 
PI Jeg tror vi tager sådan en ((Kunden tager en pakke chokolade op)) 
 
NI Ja  
 
PI Det er lang tid siden vi har smagt dem 
 
NI Ja  
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PI Tror jeg 
 
NI (GRINER) Ja? 
 
(…) 
 
PI De der dip, ved du hvor de er henne? 
 
NI Dip?  
 
PI Ja til chips 
 
NI Øh ja de der? De plejer at ligge her gør de ikke? 
 
PI Ja gør de ikke? 
 
[Der bliver ledt efter dip] 
 
NI Det ved jeg ikke  
 
PI Det smager godt til gulerødder 
 
NI Ja? 
 
PI Så er det lidt sjovere at spise gulerødder. Så får man også sneget lidt sundt ind.  
 
NI Det er meget smart 
 
PI Ja. Det når det kommer over os at vi skal være sunde (…) Så er det en meget god 

måde 
 
NI Ah der hænger det. Lige der ((Referer til dip)) 
 
PI Ah der var det! (…) Vi må hellere have noget creme fraiche  
 
(…) 
 
NI Er der noget bestemt du kigger efter? 
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PI Ne:j. Jeg plejer at tage den der Cheasy fraiche 
 
NI Ja  
 
PI Jeg er faktisk bildt ind at den er lidt sundere 
 
NI Ja? 
 
PI Men det er nok ikke, sikkert (…) 
 
NI Hvorfor er du usikker på det?  
 
PI Det har jeg bildt mig ind. Jeg plejer gerne at finde den med lavest (…) Fedtprocent 

(…) Eller en græsk yoghurt (..,)  
 
NI Ja ? 
 
PI Så (…) Den tager vi ((Deltager vælger en Cheasy cremefraiche)  
 
(…) 
 
PI Bare den billigste 
 
NI Den billigste?  
 
PI Den billigste skummemælk (…) Det er den med den laveste fedt procent.  
 
(…) 
 
PI Ja så skal jeg ikke have mere 
 
NI nej 
 
PI Så jeg har fået alt på min indkøbs seddel i dag 
 
((Deltager går til kassen og betaler)) 
 
{Interviewet afsluttes] 
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Deltagerens indkøb: 

Indkøb  Produkt 

Cheasy Creme fraiche 5% 

 

Kims dipmix holliday  

 

X-tra skummetmælk 
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Coop mozarella revet ost (16%) 

 

Coop kernefri druer 

 

Økologiske Gulerødder Søris  

 

Cherry tomater 
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Forårsløg 

 

C-salat (Tex mex kyllingesalat) 

 

Marabou Smil 

 

Bilag tabel 1 - NB! Billeder hentet fra Coop.dk. Billeder er præcis magen til de produkter deltageren har indkøbt. Hentet 
pga. ringe billedekvalitet ved de oprindelige billeder 
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 Bilag 4 - Transskription af deltagende interview - Helen  

 
Følgende interview er optaget og derefter transskriberet. 
 
Dato: 1. marts 2016 
 
Interviewer: Nicoline  (NI) 
 
Deltagernes demografiske informationer 
Helen (HE)  
Alder: 48 år  
By: Ølstykke 
 
Høj volumen: CAPS 
Pause: (…) 
Afbrydelser: // 
Betoning: Kursiv 
 
Interviewet er foretaget i deltagernes lokale Føtex (Føtex Egedal) 
 
NI Så er det hvor du skal fortælle mig hvad det er du gør  
 
HE Okay det vidste jeg ikke. Ja jeg tager to flasker Faxe Kondi 
 
NI Okay fortæl; hvorfor gør du det? 
 
HE Dels så er det på tilbud og så er det fordi at det er Carstens mærke (…) Og Paws 
 
(…) 
 
NI  Er det et af dine daglige indkøb eller en gang om ugen eller hvad er det?  
 
HE Flere gange om ugen. Jeg regner med at handle ind til et par dage 
 
NI Ja 
 
HE Og nu kigger jeg lige efter toiletpapir  
 
NI Ja  
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HE Øh jeg skulle bare lige se om der var en god pris på. Fordi det er Lambi jeg kigger 
på og det er fordi at det er den jeg plejer at købe. Og fordi jeg synes den er dejlig 
blød 

 
NI Ja  
  
HE Så jeg finder lige sådan en scanner her uden at vælte alle de her syltetøjer  
 
(…)  
 
HE 29! De må have slugt søm! Den skal jeg ikke have (…) Så skal jeg ikke have den 
  
NI Okay 
 
HE Og det er fordi jeg plejer at købe den billigere. (GRINER) Så satser vi på at vi kan kla-

re den i et par dage. Vi må bare lade være med at gå på toilettet 
  
(…) 
  
HE Så har jeg skrevet nogle grøntsager vi skal have, så det er i den rigtige afdeling. O:g 

vi skal have noget rucola, hvis jeg kan finde det. (…) Forårsløg 
 
NI Hvad kigger du efter der? 
  
HE Der kigger jeg bare efter de ser friske ud 
 
NI Ja  
  
HE Jeg kan se de er fra Tyskland. De er ikke økologiske. 7 kroner synes jeg er en god 

pris så dem tager jeg. Og så var der stadigvæk ruccula. Bum bum bum (…) (GRINER) 
Der! Blind! Det er svært når man ikke kan// Der kigger jeg faktisk kun efter om den er 
frisk 

 
NI Ja  
  
HE Om jeg synes den ser frisk ud 
 
NI Ja  
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HE Og det står jeg og roder lidt efter. Jeg kan se 10 kroner synes jeg er rimelig pris så, 
så kigger jeg efter en som ikke er skvattet sammen, så det er lækkert når man skal 
servere det (…) Og og og så skal jeg have en rød peber (…) Der kigger jeg egentlig 
bare efter om den ser frisk ud 

 
NI Ja  
  
HE Ser efter hvor frisk den ser ud. Der var jeg heldig. Jeg synes denne her ser lækker ud 
 
(…) 
 
HE Og dem her kigger jeg efter om de er danske ((Deltageren referer til gulerødder)) 
 
NI Ja  
  
HE og lidt efter pris også 
 
NI Ja  
  
HE om det kan svare sig for mig at købe to Det ser ikke tydeligt ud hvad de her koster. 

Der er jo 1 kilo. Jeg tager dem her, jeg skal bare lige finde nogle der er pæne. Jeg 
tager de her der er danske og [Der er for meget støj til at man kan høre hvad der bli-
ver sagt] Vi gnasker dem til frokost så derfor må de godt være lidt lækre og så vil jeg 
godt give lidt mere for dem, ikke? Øhm hmm hmm hmm. Så er det på plads. Så skul-
le jeg finde et iceberg. (…) Så tager jeg det ikke økologiske. Jeg ser på pris og så sy-
nes jeg det ser bedre ud 

  
NI Ja  
  
HE af udseende. Jeg kan se der var et ret hurtigt så det var lækkert. Hmm hmm (…) Så 

står der frisk basilikum. Det tror jeg lige vi springer over. (…) Forårsløg, gulerødder, 
ja. Så tror jeg ikke at jeg skal have mere i grønt i dag 

 
NI Ja  
  
HE Jo det passer ikke. Vi skal bruge vindruer. (…) Og de er på tilbud de her vindruer 

dem snupper (…) Dem snupper jeg. Vi købte dem i sidste uge så:å samme mærke så 
det satser jeg på at de også er i dag. Så kigger jeg også lige efter at de ser fine ud. 
Vi skal bruge dem i noget salat denne her gang  
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NI Ja  
  
HE Så (…) Ja så skal jeg lige forbi og have noget rugbrød. Orv! Det minder mig om at 

jeg skal have nogle tomater. Jeg skal lige se hvad det er de koster (…) Dem må jeg 
lige scanne. Åh der er de dem jeg har. Jeg skal have nogle specielle tomater 

 
NI Ja  
  
HE De er i sådan en spand. Øh det er nogle vi er begyndt at købe og øh vi bruger dem 

til at tage med på arbejde så man kan sidde og spise lidt frugt i løbet af dagen 
 
NI Ja  
  
HE Og smag og pris passer fint 
 
NI Ja  
  
HE Så skal vi lige se der har været et eller andet historie om Spanien og Seychellerne så 

nu jeg lige pludselig// Øh undskyld ikke fra Seychellerne, fra Spanien og blommeto-
mater 

 
NI Nåå 
  
HE Så nu tør jeg ikke købe dem i dag. Men omvendt så var de nok taget af hylderne (…) 

Så:å jeg satser butikken og ser om vi overlever! (…) Så skal jeg hen og have noget 
rugbrød (…) Og så er det jo dejligt at man er taget i Føtex og de så ikke har noget 
brød. hhhh. 

 
NI Er der noget særligt du går efter her? 
  
HE Øh ja det gør jeg faktisk. Jeg går efter en lille pakke helst, øh, skiveskåret og mørkt. 

Og det finder jeg her. Og det er fordi det holder sig frisk 
 
NI Okay 
  
HE Så kan vi få frisk lidt hyppigere når vi nu ikke er så mange derhjemme. Og så skal 

jeg// Vi er to forskellige slags. Der er forskellige vi kan lide. Så det er to slags og det 
er begge økologiske og begge er nøglehulsmærket (GRINER) Hvis du vil vide det. 
Det kan du ikke se, det kan jeg sige 
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HE Ø:h (…) ja! Så skal vi ned og have fundet noget kød 
 
(…) 
 
HE Og, og, og så skal vi have noget kylling var planen. 
 
NI Hvad kigger du på nu 
  
HE Ja jeg skulle have noget kylling og så så jeg lige at der var tilbud på oksekød og det 

tænker jeg på det kan vi altid et eller andet af og så har vi også noget til i morgen for 
jeg skulle have noget kød til i morgen også  

 
NI Ja  
  
HE Og så tænker jeg på om vi lige skulle have en hakkedreng eller hvad i morgen, men i 

hvert fald så tror jeg det er en rimelig god pris, så:å (…) Og det er ikke så høj fedt-
procent  

 
NI Nej? 
  
HE Men det er dog med fedt og det er et bevidst valg at det ikke er helt uden fedt, ikke? 

Så ja, den napper jeg. Og så var det tilbage til kyllingen 
 
NI Hvad kigger du efter her?  
  
HE Der kigger jeg efter noget kyllingebryst hvor jeg kan finde det både til, ja en god pris 

og der er nok antal til det antal mennesker vi er 
 
NI Ja  
  
HE I dag så jeg kigger lige (…) Og så kigger jeg også efter, jeg gider ikke det der er 

pumpet med salt 
 
NI Med salt?  
  
HE Ja saltvand ja (…) tre til ti styks (…) Og så er det man håber på at det står med store 

fede bogstaver så man kommer hjem det uden, ikke? Ja. Så. Men denne her skulle 
være god nok (…) Ja, men den er så lidt dyr, men vi er også mange så, så vi er nødt 
til at købe sådan en her med, hvad er der? Fem til ti styks, 1200 gram den snupper 
jeg (…) s:så skal vi have// Så skal vi have bacon det kommer lige om lidt// Forårsløg 
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og gulerødder det har jeg købt// en pakke frossen majs det er hernede i nærheden 
så det snupper jeg lige (…) Hmm. Jeg tager denne her ”Vores” 

 
NI Ja  
  
HE ”Vores søde majs” dem plejer jeg at købe og den er desværre ikke på tilbud i dag 

men vi mangler derhjemme så:å ja jeg må give 13 kroner for den det er der ikke no-
get at gøre ved (…) Jeg skal bruge den i aften så (…) Og jeg vælger bevidst frossen 
fordi så kan vi tø det op som vi skal bruge 

 
NI Ja  
  
(…) 
 
HE Jeg kigger lige om der skulle være bedre tilbud her. Tilsat vand den gider vi ikke ha-

ve (…)  Det er for ulækkert (…) Sådan (…) Så skal jeg have noget Lätta  
 
NI Ja  
  
HE Det er ikke det billigste sted at købe det her, men de havde det ikke i det andet su-

permarked jeg var i forleden dag, så jeg må bare give 12,75 for det. Lort! Frossen 
frossen frossen (…) Så skulle jeg have noget mælkeprodukt tror jeg nok (…) Lätta, 
mælk! Jeg har bare trykket på min indkøbsseddel så der står noget andet end mælk 

 
NI Jeg kan se du går meget målrettet.  
  
HE Ja! Jeg tager Budget 
 
NI Ja. Er der nogen speciel grund til det? 
  
HE Æh prisen  
 
NI Okay 
  
HE Prisen (…) og så når vi at drikke det så hurtigt så, så jeg synes ikke vi har glæde af at// 

Hov// glæde af at købe dem med skrueprop fordi de ryger så hurtigt hos os. Så skal 
jeg lige have en lille ting mere jeg ikke havde skrevet på. Noget (…) kaffefløde. Jeg 
laver lige lidt om. Jeg havde egentlig skrevet hytteost men jeg blev enig med mig 
selv jeg laver det som jeg gerne vil  øh og som det jeg plejer så derfor går jeg tilbage 
til det (…) Så skulle jeg bare lige finde noget bacon (…) Der er igen et tilbud. Jeg 
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kigger lige (…) Det er godt nok billigt! Øh de har leverpostej til 8 kroner, men vi har 
næsten lige købt så jeg har en hel pakke hjemme (...) så:å, så jeg køber ikke i dag. 
Som regel så er det fordi der er kort øh. Så for at undgå madspild. Der står til den 29.  

 
NI Ja  
  
HE Og da vi ikke spiser// Da det kun er mig der spiser madpakke, så kan vil ikke nå, så 

skal vi smide det i fryseren og så bruge det til hundene. Det kunne vi have gjort. Men 
det gør vi ikke i dag (…) Og nu går jeg hen og kigger efter noget bacon 

 
NI Ja  
  
HE Og ser lige, tager et view over priserne og sådan lidt hvor de står henne her 
 
NI Går du efter det i tern eller? 
  
HE Ja, øh og det er fordi jeg skal bare have det til at give lidt smag til kyllingen 
 
NI Okay 
  
HE Så det i tern er sådan set fint nok. Jeg skal bare lige have kigget at det ikke ser alt for 

fedt ud, men det ser ud som om der også er lidt kød på her og ”Vores bacon” Det 
plejer at være en rimelig god pris, men de ligger ting forkert og skriver ikke hvad det 
koster, så jeg tjekker den lige på vejen om den ikke koster 100 kroner 

 
NI Ja  
  
(…) 
 
HE Øh så er jeg næsten indkøbssedlen igennem. Rugbrød, kyllingebryst, bacon og no-

get salat, øh, peberfrugt, frosne, ja ja. Øh så er der stadigvæk det der toiletpapir det 
kigger jeg efter lige engang mere om de har noget andet 

 
NI Ja  
  
HE Så ikke vi går helt tør. Det ville være noget skidt (…) Øh, jeg skulle også kigge efter 

noget sodavand fordi vi muligvis får gæster i dag. Jeg kigger bevidst efter Coca Cola 
Zero, øh, fordi det er den familien kan lide (…) Det er halvanden liter, så står det jo 
lige forkert, helt klart, så jeg kigger lige. De har også en to liter, hmmm, jeg skal lige 
have fundet ud af hvad to literen koster og om det kan svare sig, det tror jeg umid-
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delbart det bliver denne her men jeg tager lige hen og kigger. Dødirriterende at man 
skal rende hen og få det scannet hele tiden (…)  To for 40 så skal jeg til at regne. Ikke 
så meget for den anden koster 11 så det bliver halvanden literen og dem snupper 
jeg to af og jeg skal lige se at jeg tager de rigtige. Jo, men det gør jeg fordi vi skal 
have gæster så jeg skal have noget cola her 

 
NI Ja  
  
HE Og det samme med kondivanden der får vi også noget besøg. Så mangler vi sådan 

set kun at se om vi kan finde nogle billetter til endestationen [Deltageren referer til 
toiletpapir]  

 
(…) 
 
HE 11 kroner står der med store fede typer. Man skal bare kigge det rigtige sted. Det er 

også lige efter vaskepulver. Det havde jeg også skrevet at hvis der var tilbud på og 
det er jeg heldig. Der går jeg bevidst efter Biotex 

 
NI Ja  
  
HE Og det gør jeg fordi vi har eksem i familien og det virker, der er ikke problemer med 

det her. Det kan godt være at der er en masse stads i, men der er ikke problemer 
med det i hvert fald. Hverken mere eller mindre så. Så der snupper vi lige et par styk-
ker. Eller tre. Vi har meget vasketøj. Snups 20 kroner er en god pris  (…) Så var der 
stadigvæk det der toiletpapir. Ui det er her (…) Og og og. Kigger på liv og løs. Kig-
ger på liv og løs. Der var det der Lambi jeg ikke vil give så meget for (…) Øh, der er 
også ekstra soft til, øh, 31, men jeg tror, men jeg tror jeg vil tage denne her, sådan en 
blød en øh og den koster 18 så prøver jeg at holde øje med om det kommer på til-
bud en anden dag. Så går vi ikke tør 

 
NI Ja  
  
HE Så skal vi også have noget køkkenrulle (…) Og der har de ikke så meget at vælge 

imellem så det er rigtig fedt (…) 34 (…) og her kigger jeg efter prisen og konstatere 
at Vores køkkenrulle er den billigste i dag så sådan en skal vi også lige have med 
hjem. Og tjek, tjek, tjek, tjek, tjek, tjek [Deltageren tjekker om alt er blevet købt ind 
som står på indkøbslisten] Færdig! 

 
NI Ja  
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HE Så er der kassen 
 
NI Ja  
 
 
  
 
  

 
Bilag tabel 2 - Deltagers bon efter indkøb 
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Bilag 5 - Transskription af deltagende interview - LOTTE  

 
Følgende interview er optaget og derefter transskriberet. 
 
Dato: 7. marts 2016 
 
Interviewer: Nicoline  (NI) 
 
Deltagernes demografiske informationer 
Lotte (LO) 
Alder: 35 
By: Ølstykke 
 
Høj volumen: CAPS 
Pause: (…) 
Afbrydelser: // 
Betoning: Kursiv 
 

Interviewet er foretaget i deltagernes Fakta 
 
LO Rugbrød, frugt og tomater i de store bakker 
 
(…) 
 
NI Nå hvad kigger du efter? 
 
LO Lige nu der kigger jeg efter frugt 

 
NI  Ja?  
 
LO Øhm, hvad hedder det (…) Dem der kan vi ikke lide. De er franske æbler. Jeg går 

over og ser om vi ikke kan få nogle danske æbler  
 

[Deltageren mærker på æblerne] 
 
NI Jeg kan se du mærker på dem 
  
LO Ja.. Mm ja:a, jeg kan nok ikke mærke om de er gode, men jeg kan prøve at vælge 

nogle som ikke er så bløde og nogle der ikke er stødte  
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(…) 
 
[Deltageren snakker med en bekendt, uden betydning for interviewet]  
 
(…)  
 
NI Er det, det samme du gør med alle frugter du køber?  
  
LO Ja (GRINER)  
 
NI Jeg stiller bare spørgsmål  
 
(…) 

 
LO Jeg har kun taget 2 bananer 
 
NE Okay. Jeg har taget tomater, jordbær og salat  
 
LO Hvor søren er de henne? 
 
NE Hvad for noget? 
 
LO Peberfrugter. Der! 
 
(…) 
 
LO Puha. Fik rørt et eller andet med min finger 
 
NI (GRINER) Er der noget specielt du kigger efter? Ved peberfrugterne? 
  
LO Hvad sagde du? 
 
NI Er der noget specielt du kigger efter ved peberfrugterne? 
   
LO Nu er jeg mere kræsen, så jeg rør ved dem. Jeg vælger mest de røde peberfrugter. 

Øhm nogle gange så er de (bløde, ikke?) Det kan de også godt være (derhjemme) 
(…) Så prøver vi at kigge om der om der noget råddent nede i 

 
NI Ja  
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(…) 
 
LO Så skal jeg også have en (fersken), men øhm 
 
NI Ja? 
  
LO Der er ikke nogen 

 
LO Hvad står der på din seddel Nette? 
 
NE Ø:h  (…) 
 
LO Der er rødbeder herover. Er der andet du skal have Nette? Skulle vi ikke have nogle 

rødbeder? Jeg går lige over og kigger efter dem.   
 
NI Hvad kigger du efter når du kigger bagpå? 
  
NE Der kigger jeg efter fedtprocenten fordi der en der er nøglehulsmærket og den er 

0,9% og den plejer vi at købe, men der er kun 3 pakker og jeg skal bruge 6  
  
NI Er der nogle speciel grund til i kigger efter nøglehulsmærket? 
  
NE Næ, næh det er bare fordi jeg har hørt igennem kostvejleder at det er det der mindst 

fedt i  
 
NI Okay  
  
NE Og dem, dem kan jeg rolig købe   
 
NI Ja  
  
NE Så nu må jeg finde noget andet også (…) Der var meget fedt i! Der var meget fedt i 

(…) ikke så meget fedt i. 4 det må være nok (…) Der er også meget fedt i selvom det 
er nøglehulsmærket! Det er jeg ellers blevet anbefalet at man skal købe. 26’ende, 
26’ende// Lotte der er ikke noget der duer i, øh, ret mange dage. Der er ikke noget 
der duer i ret mange dage 

 
LO Nej? 
 
NE Vi ligger dem der derop og så må vi håbe at Anita har noget der er bedre  
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(…) 
 
NI Kigger i også på holdbarheden når i køber sådan noget der? TUC kiks 
  
NE Lotte? 
   
LO Om vi kigger på holdbarheden? 
 
NI Ja  
 
LO Næ de kan jo holde i// 

 
NI Nej 
 
LO i 10 år efter (…) Det er blevet produceret. Og det bliver spist sindssygt hurtigt 

 
NI Ja 
 
LO Altså børnene spiser det med det samme 
 
  

 
NI Ja 
 
LO De ripper dem nærmest. Bare tage (Netto) for der sparer man 
 
(…) 
  
NE Produceret den 13.10.15 duer til den 13.10.16. De duer i et år 
 
LO Ja (GRINER) 
 
NI (GRINER) 
 
LO Så tager vi de der 12.10.16, ikke? 
  
NE Mayonnaise? 
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LO Ja det kom med hvad faen (…) Blev vi enig om vi købte 5 kasser ris kiks i sidste uge 
og der 10 pakker i hver, så det er 50 pakker ris kiks og hvad sagde du der var tilbage? 
1 kasse? Så har de spist 4 kasser. 40 pakker ris kiks (…) Ja 

 
NE Nå (…) Kakao 
 
LO (Vi skal lige) finde ud af om der er nogen der kan finde ud af (at drikke) varm kakao 
 
NE Det må være det her 
 
(…) 
 
LO Så kigger man hvad der er af E-numre i dem. Så tag dog og køb dem 
 
NI (GRINER) 
 
(…) 
 
NI Hvad kigger du efter her? 
 
NE Jeg kigger faktisk efter prisen 
  
NI Ja 
 
NE For jeg skulle bruge grove  
 
NI Det skal være grove havregryn? Ja 
 
(…) 
 
LO Hvor mange leverpostejer til det der rugbrød?  
  
NE 3 tror jeg  
 
LO Tror du kun 3?   
 
NE Ja 

 
LO Tror du ikke vi skal have 4 eller noget?  
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(…) 
 
NI Er det den samme i vælger hver gang? 
  
NE Ja for vi har prøvet den billige, men den er sej 
 
LO (GRINER) 
 
(…) 
  
NE Skinke, Lotte, det tager jeg 
 
LO Hvad skulle vi bruge det til? Nå ja  

 
NE Til toast 
 
LO Ja det er rigtigt  
 
(…) 
 
NI Hvordan kan det være at du lagde den anden tilbage og tog den der pakke skinke? 
 
NE Fordi der var kun 100 gram i 
 
NI 100 gram 
  
NE Så får at holde prisen nede for det er det vi (sælger) 
 
NI Ja okay 
 
(…)  
  
NE Køber vi yoghurt her eller derover? 
 
LO Det kan vi lige så godt købe her. De er næsten bedre  
 
(…) 
 
NI Der kan jeg se du tager ikke den billige. Er der nogen grund til det? 
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LO Hvad siger du? 
 
NI At du ikke tager den billige mælk her? 
  
LO Nej, fordi der er den længste holdbarhed  
 
NI Længste holdbarhed. Mmm  
 
(…)  
 
NI Hvordan ser du det? 
 
LO Det er minimælk og det er Arla 
 
NI Ja 
 
LO Det kan du selvfølgelig selv se. Ej (GRINER) du skal spørge 
 
NI Ja jeg skal da spørge (GRINER) Det er bare for at få jer til at snakke.  
 
LO (GRINER) 
 
NI Jeg er mega irriterende (GRINER) 
  
NE  Lotte? 
 
LO Ja? 
  
NE Har du købt glutenfri leverpostej? 
 
LO Nej, den har jeg kigget efter. Det har jeg faktisk glemt (…) Så skal vi lige have smør 
 
NI Ja? 
 
LO Der køber vi altid den billige 
 
NI Den billige 
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LO Vi bager med børnene og så bruger vi kun helt almindelig smør og ikke margarine. 
Hvis børnene skal bage til de priser så kan vi ikke købe den der. Men vi køber altid 
og det er til 8 kroner pakken, så vi kan altid bruge smør 

 
NI Ja. Så du foretrækker Lurpak? 
 
LO Ja 
 
NI Ja 
 
(…) 
 
NE Har du taget smøreost, Lotte? 
 
LO Nej, det har jeg ikke 
 
(…) 
 
LO Så plejer vi bare at købe en, for vi bruger rigtig meget gær når vi bager så vi køber 

bare en hel pakke 
 
NI Ja 
 
(…) 
 
LO Det er ikke muligt at få en stor pakke gær, de har kun alle de der små 
 
NE Så tager vi hen i Netto. De har heller ikke nogen stærk ost 
 
LO Okay 
 
(…) 
 
LO Har du en stor pakke gær i stedet for alle de der små? Jeg skal bruge 20 pakker gær 
 
[Medarbejderen går ud og kigger] 
 
LO Det er nemmere 
 
NI Ja? 
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(…) 
 
LO Det bruger vi også i løbet af ugen, en masse gær. Børnene kan jo bage 3 gange om 

ugen og bolsjer 2 gange om ugen 
 
NI Ja 
 
[Medarbejderen kommer tilbage gær] 
 
LO Tak! 
 
(…) 
 
NI Er der noget specielt du kigger efter? 
 
NE  Græskarkerner 
 
NI Græskarkerner 
 
NE  Knækbrød 
 
NI Ja 
NE  Og så kigger jeg bare fordi jeg er nysgerrig  
 
NI (GRINER) 
 
(…) 
 
NI Er det også prisen du går efter her? 
 
NE  Ja. Ja (…) De koster 11 kroner mere 
 
NI Ja 
 
NE  Så bliver det kun pris 
 
(…) 
 
NE  Det var vist det…  
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Bilag 6 - Transskription af deltagende interview - NETTE 

 
Følgende interview er optaget og derefter transskriberet. 
 
Dato: 7. marts 2016 
 
Interviewer: Nicoline  (NI) 
 
Deltagernes demografiske informationer 
Nette (NE)  
Alder: 51 
By: Ølstykke 
 
Høj volumen: CAPS 
Pause: (…) 
Afbrydelser: // 
Betoning: Kursiv 
 
Interviewet er foretaget i deltagernes Netto 
 
NE Jeg tager rugbrød  
 
LO Nej jeg kan godt tage rugbrød. Jeg skal også have noget (salat), øhm, så:å   
 
(…) 
 
LO Nogle gange når vi handler her så 
 
NI Ja? 
 
LO Så oplever vi også at de ikke har fået de nye varer ud 
 
NI  Ja  
 
(…) 
 
NE De her duede til den anden 
 
LO Hvad siger du? 
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NE De her duede til den anden 
 
LO Nå okay 
 
(…) 
 
NI Er der noget specielt du kigger efter her? 
  
NE Agnes eller Rigmor [Deltageren refererer til to varianter af ost] (GRINER) 
 
NI (GRINER) 
 
NE Det er fordi vi kender smagen  
 
NI Ja  
 
NE Så tager jeg Agnes. Ja (…) Så er vi færdige til klubben 
 
[Intervieweren og deltageren snakker om noget uden relevans til interviewet] 
 
NE Lotte? Hvad skal vi have til frokost? 
 
LO Det ved jeg ikke.  
 
[Intervieweren og deltageren snakker om noget uden relevans til interviewet] 
 
LO Hvad fanden skal vi tage?  
 
NE Ø:h , æggesalat, kan vi spise det? 
 
LO Ja det smager sindssygt godt. Nu må jeg tage noget af rugbrødet her 
 
(…)  
 
LO Jeg lavede chili con carne og ris og så skyllede jeg, det var sådan nogle basmati ris, 

men jeg ved ikke hvad jeg fik gjort, om jeg fik proppet for mange ris op i den, der var 
mange der skulle spise dem, det var lige som risengrød, det smagte fint men 

 
NI Det var alt for udkogte 
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(…) 
 
LO Det er til mig selv  
 
NI Ja 
  
LO Jeg har kun en derhjemme og ham på 24 år han bor ikke hjemme 
 
NI Mmm, ja 
 
LO Mine børn har altid, det skal være sødmælk for alt andet er ikke rigtig mælk 
 
NI Nej, det smager også af mere (GRINER) (…) Der er det mærke jeg snakkede om  
 
LO Nej det er rigtig! 
 
NI Der står anbefalet af dyrenes beskyttelse 
 
LO Det gør der jo egentlig også! 
 
(…) 
 
LO Der kan jo egentlig stå meget på, og billederne og man tænker det er frie dyr 
 
NI Ja 
 
LO og alt det og jeg kiggede faktisk på nogle æg jeg købte gennem (Hørkolm) bare 

kaldt æg, men det var så skrabe æg 
 
NI Mmm 
 
LO Det var bare når du kigger på pakken så tænker du det er økologisk, og faktisk 

buræggene var også med sådan noget idyllisk sådan landbrugsbillede uden på æg-
gebakken så man, så egentlig tænker man når man køber, dem tager jeg for det er 
en, men så når du nærlæser så var det buræg 

 
NI Ja  
 
LO Så det snyder jo også, billedet der er på pakken kontra det der er i pakken 
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NI Ja. Det kan du have ret i 
 
LO Ja  
 
(…) 
 
LO Er der noget andet vi skal have? 
 
NE Vi køber nok noget laks tror jeg 
 
(…) 
 
NE Er du færdig her? 
 
LO Jeg skal bare have noget af det 
 
NE Der er Carte D’or med dejlig vanilje i 
 
LO Nå, men jeg gad da godt at se hvad der står. Fordi man tænker da at det der må, må 

der være vaniljekorn 
 
NI Hvis du bare kigger her hvor meget der er man ikke forstår 
 
LO Hold da kæft! Så skal jeg jo have briller på 
  
NI Der er skummemælk, vand, glukose, fruktose sirup, kokosolie, glukose sirup, valle-

pulver dektose, stabilisator, johannebrød, kernemel, guagummi, karagenan, emulga-
tor, vaniljestang 0,1% farvestof, kartoner, vaniljeekstrakt aroma. Det er det der 

 
LO Der har man lige kørt vaniljestangen hen over isen 
 
NI Ja 
 
NE Og det andet det der det må være noget knuste der det må være johannesbrødet 
 
LO Og hvad så der slet ikke noget jordbær i? Nå det kan da godt være (…) Og her der 

står der: Mælkechokolade med twist af hasselnødder, det er en ny en 
 
NI Det her er saft er koncentrat det er slet ikke jordbær 
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LO Og det her har sikkert slet ikke set hasselnødder  
  
NE Det er hasselnød skal  
 
LO Skummemælk// Jamen seriøst! Men jeg har set de der, jeg har ikke nærlæst, men jeg 

vil tage den for det    
 
NI Ja, ja fordi der er det der 
  
NE Ja for billedet 
 
LO Den er jo nærmest, den er pissedyr, men den er på højde med de der små firkantede 

der ligner en mursten, de der regnbue is og sådan noget. Det er jo også lavet ud af 
nogle dårlige ting 

 
NI Ja. Der er i hvertfald blevet pumpet meget luft i  
 
NE (GRINER) Ja 
 
LO Det er derfor man kan spise en hel liter. Ej   
 
NI (GRINER) Det er faktisk ikke engang løgn. Hvis du laver is selv så kan du slet ikke spi-

se lige så meget  
 
LO Nej, nej det kan man ikke 
 
NI Fordi der ikke er noget luft i 
  
LO Nej 
 
(…)  
  
NE Hvad var det Lotte skulle have? 
 
NI Det ved jeg ikke 
 
NE Der var et eller andet der trak henne på hylden  
 
(…) 
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LO De har ikke nogle af de ris  
 
NE Nej jeg tænkte om de havde noget taco mix. Det havde de ikke i mandags  
 
(…) 
 
NE Fordi vi laver jo taco pandekager som børnene de kan købe 
 
NI Mmm?  
 
NE Og så, ø:h, det er så sjældent vi kan få taco mix  
 
NI Ja, nå det er da egentlig sjovt  

 

 

 

 


