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Resümee 

Wie nie zuvor spielen Bio-Lebensmittel eine Rolle beim Einkaufen und beim Lebensmittelverbrauch. Allein 

in Dänemark ist der Marktanteil von 2005 bis 2014 von 3,5 % auf 7,6 % gestiegen. Deutschland ist der 

größte Handelspartner Dänemarks und auch bei Bio-Lebensmitteln ist Deutschland für Dänemark ein 

wichtiger Markt. Weil das Konsumverhalten von unserer Kultur beeinflusst ist, ist es wichtig die 

Unterschiede und Ähnlichkeiten in der Verbraucherkultur zu berücksichtigen. 

Die vorliegende Diplomarbeit trägt den Titel: ” Biologische Lebensmittel in Dänemark und Deutschland: Ein 

vergleichendes Studium des Konsumverhaltens“ und beschäftigt sich mit folgender Fragestellung: 

Welche Tendenzen kennzeichnen das Konsumverhalten beim Kauf von biologischen Lebensmitteln in 

Dänemark und Deutschland, und welche Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt es beim Verbrauch? 

Dabei werden folgende Nebenfragen bearbeitet: 

- Welche Motivation hat der Verbraucher um Bio-Lebensmittel zu kaufen in bzw. Dänemark und 

Deutschland? 

- Wie kann die Theorie über Konsumverhalten dazu beitragen die Unterschiede und Ähnlichkeiten im 

Bio-Verbrauch zu erklären?  

- Wie kann die Theorie über Kultur dazu beitragen die Unterschiede und Ähnlichkeiten im Bio-

Verbrauch zu erklären?  

Um die Fragestellung dieser Diplomarbeit zu beantworten habe ich Theorien über Konsumverhalten sowohl 

als auch über Kultur verwendet, um einen hypothetischen Hintergrund herzustellen. Um das Verhalten der 

Konsumenten vor, während und nach dem Kauf zu beleuchten, habe ich die fünf Phasen des 

Kaufentscheidungsprozesses verwendet. Danach habe ich durch die Dimensionen von Hofstede und 

Ingleharts Theorie über postmoderne Gesellschaften meine Hypothesen formuliert. Auf Hintergrund der 

Hypothesen wurden die empirischen Untersuchungen ausgestaltet. Diese waren quantitative 

Internetumfragen in Deutschland und in Dänemark und zwei qualitative Interviews mit Sachverständigen. 

Im Nachstehenden werde ich kurz meine Ergebnisse über Unterschiede und Ähnlichkeiten im 

Konsumverhalten der Bio-Verbraucher in Dänemark und Deutschland erläutern.  

Bezüglich des allgemeinen Kaufentscheidungsprozesses ließ sich feststellen, dass man beim Verbrauch von 

Bio-Lebensmitteln berücksichtigen muss, dass es sich eher um einen situationsabhängigen Grad von 

Beteiligung handelt, als um höhere oder niedrigere Beteiligung. Deshalb wurde der Begriff Dualverwicklung 

in dieser Diplomarbeit eingeführt. Wo sich die deutschen und dänischen Befragten im 



Kaufentscheidungsprozess unterscheiden ist insbesondere bei der Markentreue. Die deutschen Befragten 

sind mehr Markentreu als die Dänischen und haben dadurch auch weniger Alternativen, in der dritten 

Phase des Kaufentscheidungsprozesses. Die dänischen Befragten vermissen dazu ein größeres Angebot von 

Bio-Lebensmitteln. Der Kaufentscheidungsprozess ähnelt sich aber größtenteils bei beiden Gruppen der 

Befragten. 

 

Die gewählte Kulturtheorie hat ebenfalls zur Erklärung der Unterschiede und Ähnlichkeiten im  Bio-

Verbrauch zwischen den beiden Gruppen von Befragten beitragen können. Was den Hypothesen 

entgegenspricht ist, dass die beiden Gruppen von Befragten sich auch ähneln, wo sie sich zufolge der 

Theorie eigentlich unterscheiden sollten. Es gibt zwar Unterschiede, aber diese betragen sich auf einen 

fragmentierten und größeren Markt für Bio-Lebensmittel in Deutschland. Zufolge der Dimensionen von 

Hofstede sollte sich die Kultur bei den Dimensionen Maskulinität versus Femininität, 

Ungewissheitsvermeidung, Lang- oder kurzfristige Ausrichtung, Nachgiebigkeit und Beherrschung sehr 

unterscheiden. Es scheint aber, dass die beiden Gruppen von Befragten feminine Werte ausdrücken, hohe 

Ungewissheitsvermeidung zeigen, langfristig orientiert sind und eher Nachgiebig sind. Dieses ist auch 

geltend für die Hypothesen, die auf der Grundlage von Ingleharts Theorie aufgestellt wurden. Bei beiden 

Gruppen der Befragten waren deutliche postmaterielle Werte zu betrachten, obwohl  Dänemark, der 

Theorie zufolge, weiter im  Prozess der Postmodernisierung sein sollte. Es konnte auch bei beiden Gruppen 

von Befragten eine Preissensitivität aufgefunden werden, und beide Gruppen von Befragten geben zu, dass 

niedrige Preise und höheres Einkommen dazu beitragen würden, dass sie mehr Bio-Lebensmittel kaufen 

würden.  

 

Die Schlussfolgerung dieser Diplomarbeit ist deshalb, dass die größten Unterschiede zwischen dem 

Konsumverhalten bei Bio-Lebensmitteln sich mehr auf Marktunterschiede beziehen, als auf die Motivation 

Bio-Lebensmittel zu kaufen. Deshalb wäre es vielleicht angemessen die Bio-Kultur nicht von einer 

nationalen Perspektive zu betrachten, sondern die Bio-Kultur als eine Subkultur, die sich quer durch die 

Grenzen der beiden Länder befindet, zu studieren.  
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Kapitel 1: Indledning 

1.1. Motivation 
Økologi spiller en voksende rolle inden for indkøb og fødevarer. Fra 2005 til 2014 er forbruget af økologi i 

Danmark (herefter DK) steget fra en markedsandel på 3,5 % til en andel på 7,6 % (Bossen 2015). Den 

danske økologiske omsætning er desuden steget med 12 % fra sidste år til i år (Bilag 4: B).  I 2014 blev der 

solgt økologi for i alt 8 mia. DKK og udgjorde i gennemsnit et forbrug på 1426 DKK pr. dansker i 2014. 

Denne procentdel gør DK til førende inden for økologi i verden (Bossen 2015). Tyskland (herefter DE) er 

DK’s vigtigste handelspartner. I 2014 aftog DE således 17,8 % af den samlede danske eksport og af DK’s 

samlede import kom 20.9 % fra DE. Også inden for økologi er DE en af DK’s største handelspartnere. Alene i 

2014 importerede DK økologiske fødevarer fra DE for 360 mio. DKK og eksporterede for 820 mio. DKK 

(Danmarks statistik) Det tyske marked for økologi er ligeledes i fremgang. Her er efterspørgslen så høj, at 

udbuddet ikke kan følge med ifølge Jan Plagge, præsident for Bioland - en af DE’s største 

landbrugsforeninger inden for økologi (Kwasniewski 2016). Omsætningen for økologi i DE er således steget 

fra 7,76 mia. EUR i 2014 til 8,62 mia EUR i 2015 (Statista 2016).  

For en studerende på CBS er det vigtigt at have kendskab til det tyske marked. Ligeledes er det tyske 

marked for økologi vigtigt at have indsigt i for danske eksportører. Eftersom DE er DK’s største 

handelspartner, finder jeg det vigtigt at være oplyst om de forskelle og ligheder der er på forbrugerkulturen 

i de to lande. Ifølge Doktor i kommunikation og konsulent i interkulturel kommunikation Marieke De Mooij 

påvirkes forbrugeradfærden i høj grad af den kultur, vi lever i. Hun siger således: 

”Cultural values are at the root of consumer behavior, so understanding culture’s influence is 

necessary for those who want to succed in the global marketplace.”(2004: 2). 

Jeg har tidligere beskæftiget mig med emnet økologi på tværs af de dansk/tyske grænser, da jeg har en stor 

interesse i økologi og tysk kultur. Under mine studier er jeg blevet mere nysgerrig på, hvad der driver salget 

af økologi, og motiverer forbrugsadfærden i de to lande. Eksempelvis har flere af mine studier vist, at 

økologi i DE i langt højere grad end i fx DK bliver solgt i store økologiske supermarkeder, hvilket kan tyde 

på, at de tyske distributionskanaler er langt mere veludviklede end de danske. Alligevel er DK det land i 

verden der køber mest økologi, hvilket virker paradoksalt.  

1.2. Problemstilling 
Denne kandidatafhandling behandler de kulturelle og købsadfærdsmæssige forskelle og ligheder i 

motiverne for at købe økologi i hhv. DK og DE. Eftersom DK er ’verdensmester’ i at købe økologi (Bossen 

2015) har jeg en undren over, at økologiske supermarkeder som fx Egefeldt i DK har måttet lukke, når der 

tilsvarende er 2597 økologiske supermarkeder på landsplan i DE (Aaris 2015: 58). Dette er tal, som ikke 
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medtager de såkaldte Reformhäuser, som i DK svarer til helsekostbutikker. Desuden kan de økologiske 

supermarkeder vise stor fremgang på det tyske marked (Handelsblatt 2012). Den store forskel i 

salgskanalerne for økologi formodes at have rod i forskelle på motivationen for at købe økologi i hhv. DK og 

DE.  I denne kandidatafhandling stræbes der efter at afklare, hvilke forskelle og ligheder der er på forbruget 

af økologi i de to lande. Det ønskes derudover at undersøge, hvorvidt forbrugeradfærdsteori og kulturteori 

kan forklare evt. forskelle og ligheder. 

1.3.  Problemformulering 
Ud fra ovenstående problemstilling afledes derfor følgende problemformulering: 

Hvilke tendenser kendetegner forbrugeradfærden i købet af økologiske fødevarer i Danmark og Tyskland, 

og hvilke forskelle og ligheder er der på forbruget? 

Herunder behandles følgende arbejdsspørgsmål: 

- Hvad er motiverne for at købe økologi i hhv. Danmark og Tyskland? 

- Hvordan kan forbrugeradfærdsteori hjælpe med at forklare forskelle og ligheder i forbruget af 

økologi? 

- Hvordan kan kulturteori hjælpe med at forklare forskelle og ligheder i forbruget af økologi? 

1.4. Begrebsafklaring 
Begrebet økologi blev første gang anvendt af den tyske zoolog Ernst Haeckel i 1866. Hans definition 

dækkede over læren om naturens husholdning og var en videnskabelig tradition, der betragtede forholdet 

mellem levende organismer og deres omgivelser. Økologi i dag er dog en samlebetegnelse for bæredygtig 

produktion og et skånsomt forhold til naturen (Warnsler 2014).  

Denne afhandling følger Landbrug & Fødevarer’s definition øf økologi. Ifølge Landbrug og Fødevarer 

handler økologisk fødevareproduktion om at: 

”Skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til 

miljø, natur og dyrevelfærd.” (Landbrug & Fødevarer, a).  

Det gør sig således gældende, at der i økologisk opdræt og produktion anvendes et minimum af 

tilsætningsstoffer, og at brugen af gensplejsning, kunstige farvestoffer og kunstige sødemidler udlades 

(Landbrug & Fødevarer, a). Den økologiske produktion, handel og mærkning er reguleret af EU’s 

økologiforordninger, der fungerer som minimumskrav, mens de enkelte lande i nationale bekendtgørelser 

kan udforme strengere reguleringer og specifikke krav, som er tilfældet for DK (Landbrug & Fødevarer, b). 

For at se reguleringerne for DK og DE henvises til de respektive lovgivninger. For bestemmelser for DK se 
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Økologiloven (Miljø- og Fødevareministeriet 2016) og for at se bestemmelser for DE se VERORDNUNG (EG) 

Nr. 834/2007 DES RATES vom 28. Juni 2007 (BmEL, a 2014). 

1.5. Formål 
Hensigten med afhandlingen er, at den skal kunne assistere eksportører af økologi i at få deres varer 

udbredt på hhv. det danske og tyske marked så hensigtsmæssigt som muligt. Derudover er afhandlingen 

relevant for marketingfeltet generelt, da formålet er at producere ny viden omkring forbrugeradfærden 

inden for økologi på de to europæiske markeder. 

1.6. Indhold og struktur 
Opgaven vil bestå af to hoveddele, hvoraf den ene er en metodisk og teoretisk del, og den anden er en 

empirisk del.  

For at danne en forståelsesramme for specialet med henblik på valg af teori og metode, beskrives i kapitel 2 

den metodiske tilgang til afhandlingen. Den udvalgte teori vil blive belyst i kapitel 3 og 4. Den teori, der er 

blevet udvalgt til at løse problemstillingen, er de fem faser af købsbeslutningsprocessen, Geert Hofstedes 

dimensioner og Ronald Ingleharts teori om postmoderne samfund. Ud fra teorierne funderes afhandlingens 

hypoteser. Teorierne giver således den baggrundsviden, der vil danne basis for udformningen af 

afhandlingens empiriske undersøgelser. Kapitel 5 vil være dedikeret til endnu et metodeafsnit. Dette skal 

forklare mine valg og metoder i henhold til empiriindsamlingen, der vil bestå af hhv. spørgeskemaer og 

ekspertinterviews. 

Det efterfølgende kapitel 6 udgør min analyse og fortolkning af de frembragte resultater. De ud fra teorien 

frembragte hypoteser holdes således op mod mine empiriske data, for at opnå forståelse for de forskelle og 

ligheder, der måtte være i forbrugeradfærden og motivationen for at købe økologisk. Kapitel 7 er 

afhandlingens konklusion og endeligt afsluttes med en perspektivering i kapitel 8. 

1.7. Afgrænsning 
Denne afhandling afgrænser sig fra at se på business to business markedet, da der her primært bliver set 

nærmere på forbrugernes adfærdsmønstre og motiver for at handle økologi. En analyse af business to 

business området vil derfor falde uden for specialets givne rammer. Derudover bliver onlinehandel med 

økologi ikke behandlet i dette speciale. Desuden har denne afhandling primært fokus på økologi som 

fødevarer. Jeg afholder mig således fra at se dybdegåde på varegrupper, som eksempelvis tøj, 

rengøringsmidler og hudplejeprodukter. 
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Målet for specialet er desuden at frembringe et nutidigt billede af forbrugernes adfærdsmønstre og 

kulturelle bevæggrunde, hvorfor det historiske aspekt kun behandles kort i afsnit 6.3.1. Således går 

specialet heller ikke ind på vidtgående prognoser for det økologiske fødevaresalg.  
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Kapitel 2: Metode 1 
For at gøre denne afhandling balanceret og overskuelig, er opgavens metode delt op i to kapitler. Dette 

kapitel behandler den overordnede metode for hele afhandlingen, hvorimod kapitel 5 går i dybden med 

metoden for mine empiriske undersøgelser. Dette kapitel indledes med en redegørelse for mit 

videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter valg af teori vil blive belyst. Herefter redegøres for valget af empiri, 

hvorefter kapitlet afsluttes med en kritik af den overordnede metode for afhandlingen. 

2.1. Metodisk tilgang til afhandlingen 

Da jeg tilstræber at skabe ny viden, er det først og fremmest vigtigt, at jeg som forfatter er mig mit 

videnskabsteoretiske ståsted bevidst, da dette danner grundlag for hele afhandlingen. Dertil er det også 

vigtigt for læseren at få det videnskabsteoretiske ståsted belyst, da det giver et udgangspunkt til vurdering 

af opgaven og danner et fælles diskussionsgrundlag. Mit videnskabsteoretiske ståsted vil jeg betegne som 

en blanding af socialkonstruktivisme og hermeneutisme.  

Om socialkonstruktivismen siger Klaus Rasborg, lektor på Roskilde Universitet: 

”Videnskabsteoretisk kan socialkonstruktivismen modstilles realismen, der hævder, at 

virkeligheden udgør en objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af 

den. Heroverfor betoner socialkonstruktivismen, at virkeligheden på afgørende vis præges, 

eller formes, af vores erkendelse af den. Centralt for socialkonstruktivismen er påpegningen 

af, at samfundsmæssige fænomener ikke er evige og uforanderlige, men derimod tilblevet 

via historiske og sociale processer. ” (Fuglsang & Olsen 2005: 349) 

Socialkonstruktivismen betragter altså verden som værende relativistisk, hvilket bevirker, at ingen har 

patent på sandheden. Objektivitet er et spørgsmål om konsensus, idet virkeligheden er konstrueret af 

mennesker. Fænomener er ikke evige og uforanderlige, idet vi ændrer dem og verden, når vi taler 

anderledes om dem (Videnskab.dk 2011). Epistemologien er derfor subjektiv, hvilket betyder, at jeg som 

forfatter forholder mig subjektivt til det jeg undersøger, og erkender, at jeg ikke kan opnå fuldkommen 

objektivitet. 

Da jeg forsøger at opnå en forståelse af de økologiske forbrugeres motiver, anlægger jeg en hermeneutisk 

synsvinkel. Om hermeneutikken siger forsker ved Roskilde Universitet Henriette Højborg følgende: 

”At forforståelse og fortolkning kommer før forklaring, samt de sociale fænomener og 

aktører, der studeres, er bærere af betydnings- og meningssammenhænge, og at det derfor 
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er disse som skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis.” (Fuglsang & Olsen 2005: 

309) 

Som forfatter spiller jeg en aktiv rolle i fortolkningsprocessen. Det er ikke muligt at fortolke noget 

uafhængigt af den begrebsverden, man fortolker og forstår fænomener på baggrund af (Fuglsang & Olsen 

2005: 313). Således spiller min forforståelse af mit emne en stor rolle, idet hermeneutikken erkender, at 

fortolkningen er præget deraf. 

Figur 1:  Den hermeneutiske cirkel. 

 

(Efter Clasen, Kristensen & Christensen 2014: 13) 

Den hermeneutiske cirkel betegner det samspil, der er mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis 

helheden inddrages, og helheden kan kun forstås i kraft af delene. Jeg træder ind i den hermeneutiske 

cirkel med min egen forforståelse af forbrugeradfærds- og kulturbegrebet, som jeg har opnået gennem 

erfaringer og studiet. Ud fra min forforståelse udvælger jeg det teoretiske grundlag og metode. På 

baggrund af teorien udarbejder jeg mine empiriske undersøgelser, hvor jeg gennem ekspertinterviews og 

spørgeskemaundersøgelserne opnår nye erfaringer, som jeg i sidste ende laver en fortolkning af. Herved 

opnår jeg en ny forståelse. Denne nye forståelse ville kunne danne grundlag for en ny undersøgelse, hvortil 

man kan sige, at den hermeneutiske cirkel altid vil være en ufuldkommen proces af forforståelse og 

fortolkning (Nygaard 2005: 94). 

2.1.1. Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

Ifølge Nygaard er der inden for hermeneutisk fortolkning tre kvalitetskrav. Disse tre krav tilstræber jeg at 

efterkomme i denne afhandling.  

De tre krav er som følger: 

 - At jeg ekspliciterer min forforståelse og dermed synliggør det subjekt, jeg er. 
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- At jeg i fremstillingen af forskningsprocessen redegør og argumenterer for hvert skridt i 

forskningsprocessen. 

- At jeg diskuterer fortolkningernes omsættelighed til andre situationer (2005: 94 ff). 

De to første kvalitetskrav til hermeneutisk fortolkning omhandler validitet - et udsagns gyldighed. Og det 

sidste handler om generaliserbarheden. Første krav bidrager til, at læseren får indsigt i min forforståelse og 

derved kan vurdere min egen påvirkning af processen. Derfor beskrives min forforståelse af begreberne 

forbrugeradfærd (Afsnit 3.1.) og kultur (Afsnit 4.1.1.). Dertil beskrives også min forforståelse af begrebet 

økologi i indledningen. 

Det andet krav er nødvendigt, da man i kvalitativ forskning ikke kan anvende en standartmetode. Når der 

ikke kan henvises til en veldefineret metode, er det bedst at redegøre skridt for skridt og argumentere for, 

hvorfor jeg er gået frem som jeg er. Åbenhed i fremgangsmetoden muliggør en såkaldt 

horisontsammensmeltning, således at læserens forforståelse møder min (Nygaard 2005: 96). For at 

efterkomme dette krav beskriver jeg min arbejdsproces i dette kapitel og kapitel 5. 

Det sidste krav omhandler generaliserbarhed, altså hvorvidt mine undersøgelser kan anvendes i andre 

situationer. Afhandlingen har til formål at belyse motiverne og forbrugeradfærden i økologiske 

fødevarekøb i DK og DE. Det er mig bevidst, at jeg ved hjælp af de respondentsvar, jeg planlægger at 

indsamle, ikke kan sige noget generelt om hverken DK eller DE som hele befolkninger. Denne diskussion 

tages yderligere op i kapitel 5. Det er dog muligt for mig at sige noget generelt for den respondentgruppe 

jeg indsamler. Nygaard påpeger desuden, at det ikke giver mening at stille krav om reliabilitet i 

hermeneutisk fortolkning, da forskerens forforståelse er udgangspunkt og en anden forsker derfor ikke ville 

kunne opnå samme resultat (Nygaard 2005: 95). 

2.2. Valg af teori 
For at besvare problemformuleringen på en nuanceret måde, har jeg valgt at anvende teori om både 

forbrugeradfærd og kultur. I dette afsnit redegøres der for valget af de konkrete teorier og for den måde 

jeg har valgt at bruge teorierne på. 

2.2.1. Forbrugeradfærd  
Der tages udgangspunkt i den traditionelle beslutningsproces, som er en betydningsfuld del af 

forbrugeradfærdsteorien. Beslutningsprocessen består af fem faser: Problemerkendelse, 

informationssøgning, vurdering af alternativer, købsbeslutning og efterkøbsadfærd (Andersen, Jensen, 

Jepsen, Schmalz & Olsen 2004: 145). Mit formål med at anvende modellen for købsbeslutningens fem faser 
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er at få indsigt i forbrugernes adfærd før, under og efter købet af økologiske fødevarer. Modellen vil hjælpe 

mig med at klarlægge motiverne for at handle økologiske fødevarer. 

2.2.2. Kultur 
For at observere de kulturelle forskelle, der måtte være i DK og DE, anvender jeg overordnet Geert 

Hofstedes dimensioner og supplerer med Ronald Ingleharts kulturteori. Begge studerer de værdier på tværs 

af kulturer, og teorierne tjener derfor som et godt komparativt overblik til sammenligning af de danske og 

tyske forbrugere. Det er mig bevidst, at kultur er et bredt felt, hvorfor jeg diskuterer begrebet og hhv. 

Hofstede og Ingleharts opfattelse heraf i kapitel 4. 

2.2.2.1. Hofstede 

På baggrund af sin research fra 1967-1973, undersøgte Hofstede værdier blandt IBM medarbejdere i 50 

lande (The Hofstede center, a). På dette grundlag har Hofstede konstrueret fire dimensioner for at 

differentiere nationalkulturer: Power Distance, Individualism versus Collectivism, Masculinity versus 

Femininity, Uncertainty Avoidance (Hofstede, Hofstede & Minkow 2010: 31) Siden de oprindelige studier er 

der kommet to dimensioner til - long term versus short term orientation (Hofstede et al 2010: 37 f) og 

Indulgence versus Restraint (Hofstede et al 2010: 44 - 46). Hofstede er desuden en kritiseret og 

omdiskuteret teoretiker, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i kapitel fire, hvor hans teori også uddybes 

yderligere. 

2.2.2.2. Inglehart 

Inglehart anskuer ikke – som Hofstede - nationer for værende primært kulturbærende, men opererer 

derimod med samfundstyper inddelt i tre udviklingsfaser: traditionel, moderne og postmoderne.  I arbejdet 

med disse samfundstyper, studerer Inglehart især sammenhængen mellem økonomisk udvikling, kulturelle 

værdier og en generel samfundsudvikling. Inglehart arbejder således med to hypoteser; en 

knaphedshypotese og en socialiseringshypotese. Med knaphedshypotesen mener han, at stigning i velstand 

giver postmaterielle værdier1, mens han med socialiseringshypotesen antager, at nye værdier opstår hos 

yngre generationer. Dette begrundes med, at de er mere modtagelige over for forandringer end 

samfundets ældre generation (Inglehart 1997: 33 - 45). For at inddrage Ingleharts teori i afhandlingen 

anvender jeg Inglehart og Bakers dimensioner af tværkulturelle variationer, der bygger på resultater fra 

World Values Survey, som vil blive beskrevet i kapitel 4, hvor Ingleharts teori også uddybes nærmere. 

2.2.3. Fremgangsmåde til behandling af teori  
Ifølge Ib Andersen findes der to fremgangsmåder, hvorpå man kan skabe viden. Disse er henholdsvis 

deduktion og induktion. I samfundsvidenskabelige projekter og især i feltstudier kan det være svært at 

                                                           
1 Bløde værdier som så som selv-udfoldelse og intellektuel og æstetisk tilfredsstillelse (Inglehart 1997: 108 f). En 
anden af de postmaterielle værdier er den økologiske bevægelse (Inglehart 1997: 88). 
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adskille de to metoder fra hinanden, da de forgår samtidigt i hele undersøgelsesprocessen (Andersen 2009: 

35). I denne afhandling gøres brug af den deduktive metode. Således vil den fremgangsmåde, der bruges til 

at behandle teorien være hypotetisk deduktiv. På basis af eksisterende viden og formodninger formuleres 

der i denne afhandling hypoteser forankret i den udvalgte teori (Olsen & Pedersen 2004: 151). Disse 

hypoteser formuleres i kapitel 4. 

2.3. Valg af Empiri 
For at kunne bestemme forskelle og ligheder i hhv. tyskernes og danskernes forbrugeradfærd ved køb af 

økologiske fødevarer, tager jeg udgangspunkt i forskellige former for empiriske undersøgelser. Der er valgt 

en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, da disse kan komplimentere hinanden. Jeg benytter 

mig således af metodetriangulering, hvilket vil sige, at anvende mere end en metode til at undersøge en 

problemstilling. De forskellige metoder kan supplere hinanden og bidrage til, at man som forsker får et 

mere nuanceret blik på sin problemstilling (Andersen 2009: 164 f). Nedenfor beskriver jeg de valg der er 

truffet i forbindelse med indsamlingen af empiri. 

2.3.1. Spørgeskemaundersøgelser 
For at kunne antage noget om de tyske og danske forbrugere, er det nødvendigt at indsamle informationer 

fra en stor folkemængde. Til dette er spørgeskemaer at fortrække, da man kan nå ud til et stort antal 

respondenter (Andersen 2009: 174 ff). Mit mål for afhandlingen er således at indsamle 200 respondentsvar 

fra hhv. DK og DE, hvilket jeg vurderer giver mig en god indsigt i forbrugernes vaner og motiver inden for 

køb af økologiske fødevarer. Da disse spørgeskemaer dog også kommer til at indeholde holdningsprægede 

spørgsmål, forventes det, at de er vanskeligere at kvantificere end eksempelvis rene demografiske fakta. 

2.3.2. Ekspertinterviews 
For at få et bedre indblik i tendenserne og motiverne bag det økologiske fødevareforbrug i hhv. DK og DE vil 

der blive gennemført to ekspertinterviews. Disse er af kvalitativ karakter og vil give mig mulighed for at gå i 

dybden med flere aspekter af forbrugeradfærden, som spørgeskemaerne ikke giver mulighed for. Begge 

interviews gennemføres efter en interviewguide baseret på Kvales syv stadier. 

Jeg ønsker at gennemføre et interview med økologichef for Landbrug og Fødevarer Kirsten Lund Jensen, da 

organisationen har stor viden inden for det økologiske felt i DK. Desuden ønskes det at gennemføre et 

interview med administratoren af ’Bio aus Dänemark’, Malene Aaris, da organisationen har god indsigt i 

forholdene på det tyske, såvel som det danske marked.  

2.4. Metodekritik 
På grund af min konstruktivistiske tilgang til afhandlingen vil nogle læsere måske stille spørgsmål til, at jeg 

har valgt at bruge funktionalistiske teorier. Imidlertid anser jeg ikke teoriens funktionalistiske tilgang som 
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en stor udfordring, idet jeg anvender teorien som baggrund for mine egne undersøgelser, hvorfor 

konklusionen på min problemstilling er et resultat af min egen konstruktivistiske tilgang og hermeneutiske 

fortolkning. 

Man kan også som læser vælge at se det som lettere uforeneligt at bruge kvantitativ indsamling, når man 

har en hermeneutisk tilgang. Ved en hermeneutisk tilgang anvendes normalt kun kvalitative 

indsamlingsmetoder. I forbindelse med dette speciale vurderes det dog, at kvalitative interviews alene var 

utilstrækkelige til at indsamle de ønskede informationer om forbrugernes adfærd og motiver. Alternativt 

kunne man have lavet fokusgruppeinterviews, for at opnå indsigt i dette. Det var imidlertid ønsket at 

indsamle informationer, som kunne anvendes til at udpege nogle tendenser i den økologiske 

forbrugerkultur i DK og DE. Derfor var det hensigtsmæssigt at bygge mine data på en større folkemængde, 

hvilket spørgeskemaformatet er et godt redskab til. Ligeledes er spørgeskemaet designet til at sige noget 

om mine respondenters holdninger til økologi, hvorfor det også har et kvalitativt element.  

I kapitel 5 vil jeg komme nærmere ind på kritikken af min spørgeskemaundersøgelse, samt komme ind på 

nogle af de kritikpunkter der måtte være ved semi-strukturerede interviews, hvorfor dette ikke behandles 

yderligere i dette afsnit.  

2.5. Sammenfatning 
I dette afsnit har jeg redegjort for dette speciales overordnede metode. Jeg har således beskrevet mit 

videnskabsteoretiske ståsted, som er en blanding af socialkonstruktivisme og hermeneutisme. Jeg har 

redegjort for de tre kvalitetskrav der ifølge Nygaard er ved hermeneutisk fortolkning. Dernæst har jeg kort 

beskrevet den teori, som mine undersøgelser tager udgangspunkt i. Der er således også redegjort for mit 

valg af empiriindsamling, der vil bestå af en spørgeskemaundersøgelse og ekspertinterviews. Dertil har jeg 

klarlagt den problematik, der er ved at bruge funktionalistiske teorier samtidig med en konstruktivistisk 

tilgang. Til sidst har jeg begrundet mit valg af kvantitativ indsamling på trods af mit hermeneutiske ståsted. 
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Kapitel 3: Forbrugeradfærdsteori 

Det er relevant at kende til de kognitive processer, som er grundlaget for økologiske køb hos forbrugeren. 

Købsbeslutningsprocessens fem stadier giver et sammenligneligt grundlag for at se på forbrugeradfærden, 

der gør sig gældende for forbrugerne i hhv. DK og DE. Den kan desuden være med til at klarlægge 

motiverne for at købe økologiske fødevarer. I nedenstående kapitel defineres først 

forbrugeradfærdsbegrebet. Dernæst diskuteres begrebet involveringsgrad, idet den har betydning for 

beslutningsprocessens forløb. Herefter redegøres for beslutningsprocessens fem faser og slutteligt skitseres 

en kort kritik af teorien. 

3.1. Forbrugeradfærdsbegrebet 
Afsnittets formål er at give læseren et indblik i min forforståelse og at klarlægge min definition af begrebet 

forbrugeradfærd. I denne afhandling erkender jeg dog, at det ikke er muligt at komme hele vejen rundt om 

begrebet, idet forbrugeradfærdsbegrebet er en kombination af mange forskellige videnskabelige 

discipliner, som eksempelvis antropologi, sociologi, psykologi og økonomi. 

Denne afhandling ser hovedsagelig på de videnskabelige områder sociologi og psykologi. Det sociologiske 

kommer i spil, idet jeg undersøger forbrugernes adfærd på nationalt plan, og idet jeg undersøger kulturelle 

forskelle. Man kan naturligvis diskutere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anvende nationalkulturer som 

det der skelner kultur, hvorfor dette diskuteres nærmere i afsnit 4.1.3. Det psykologiske aspekt bliver 

anvendt ved undersøgelsen af forbrugernes kognitive proces i beslutningsprocessens faser. 

De nedenstående citater er sigende for, hvordan jeg opfatter forbrugeradfærd. Nemlig som en proces, 

hvori diverse forhold påvirker forbrugeren før, under og efter et køb. Forbrugeren er desuden drevet af at 

tilfredsstille behov og ønsker. 

Ifølge Professor i forbrugeradfærd ved The University og Manchester, Michael R. Solomon er 

forbrugeradfærd: 

”(…) the study of the processes involved when individuals or groups select, purchase, use, or 

dispose of products, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desires.” (2009: 7). 

George E. Belch er professor i marketing ved San Diego State University. Michael Belch er en forsker, der 

underviser i marketingskommunikation på samme universitet. Sammen studerer de forbrugeradfærd. Ifølge 

Belch og Belch er forbrugeradfærd: 
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”Consumer behavior can be defined as the process and activities people engage in when 

searching for, selecting, purchasing, using, evaluation and disposing of products and services 

so as to satisfy their needs and desires.”(2009: 111). 

3.2. Involveringsgrad 
Ved involveringsgrad forstås: 

” An individual’s intensity of interest in a product and the importance of the product for that 

person.” (Pride & Ferrell 2008: 121) 

Forbrugerens involveringsgrad har stor indflydelse på beslutningsprocessen. Derfor er det vigtigt at 

kategorisere et produkt som enten høj- eller lavinvolveringsprodukt. Eksempelvis gennemgås alle faser ikke 

ved lavinvolveringsprodukter, her er det typisk kun de sidste to-tre faser der gennemgås (Andersen et al 

2004: 145). Graden af involvering har sammenhæng med forbrugerens interesse I produktet, og hvor vigtigt 

produktet er for vedkommende. Ifølge Pride & Ferrell er der en tendens til, at produkter med høj 

involvering er produkter, som er synlige for andre. Her er eksempler tøj og møbler. Andre produkter, der er 

associeret med høj involveringsgrad er produkter, som har betydning for personens ve og vel som fx 

forsikringer og pension. Produkter med lav involveringsgrad er ofte rutinekøb som fx fødevareindkøb (Pride 

& Ferrell 2008: 121 f) 

3.3. Købsbeslutningsprocessen 
Som det fremgik af definitionen af forbrugeradfærd er der tale om en proces opdelt i faser. For at 

undersøge motiverne bag økologiske fødevarekøb finder jeg det hensigtsmæssigt, at anvende klassisk 

forbrugeradfærdsteori om forbrugernes beslutningsproces. Flere forbrugeradfærdsforskere (Andersen et 

al; Kotler & Keller; Pride & Ferrell) er enige om, at beslutningsprocessen er opdelt i fem faser; 

problemerkendelse, informationssøgning, vurdering af alternativer, købsbeslutning og efterkøbsadfærd. 
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Figur 2: Købsbeslutningsprocessen 

 

 (Efter Quizlet)  

Nedenfor gennemgås hver enkelt fasse 

3.3.1. Problemerkendelse 
Problemerkendelsen sker, når der er forskel (kognitiv dissonans) på forbrugerens ideale og ønskede tilstand 

og forbrugerens aktuelle tilstand (Andersen et al 2004: 146). Processen bliver startet med et problem, eller 

ved at der opstår et behov udløst af interne eller eksterne stimuli. De interne kan være sult, tørst o.l. 

hvorimod de eksterne kan være, at personen bliver påvirket af en reklame eller lignende (Kotler & Keller 

2009: 208).  

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow søgte at afdække, hvordan forskellige behov påvirker 

menneskers tanker. Han opdelte behovene i fem behovsgrupper, som er hierarkisk fordelt, hvilket vil sige, 

at det mest basale behov skal være dækket, før man kan fortsætte op i behovspyramiden (Andersen et al 

2004: 134).  
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Figur 3: Maslows behovspyramide 

 

 (Efter wikipedia2) 

Pyramiden kan i mange tilfælde hjælpe med at forklare en persons valg af produkt og mærke. En person 

kan dog være motiveret af flere behov samtidig ved et køb (Pride & Ferrell 2008: 129). 

3.3.2. Informationssøgning 
Andet trin i købsbeslutningsprocessen er informationssøgning. Her vil køberen søge information, som vil 

hjælpe med at løse problemet eller tilfredsstille behovet. Jævnfør Andersen et al er der fem forhold, som 

bestemmer informationssøgningens omfang og form: Produktets interessegrad, mærkedifferentiering, 

oplevet risiko, nytte ved yderligere information og omkostninger ved informationssøgning (2004: 147). 

Informationssøgningen kan enten være intern (stored i memory), hvilket vil sige, at køber gennemgår egen 

hukommelse for produktinformation. Informationssøgningen kan dog også være ekstern gennem venner, 

familie, kolleger osv. eller gennem såkaldte marketer-controlled sources, som kan være reklamer o.l. En 

anden ekstern kilde til informationssøgning kan være offentlige kilder (Pride & Ferrell 2008: 124).  

                                                           
2 Det er mig bevist, at Wikipedia er en relativ uortodoks kilde at henvise til. Hvorom alt er fandt jeg dog denne grafik af 
behovspyramiden, som mest sigende og da wikipediasiden ikke henviste videre, var jeg nød til at benytte denne som 
kilde. 
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3.3.3. Vurdering af alternativer 
På næste stadie sammenligner forbrugeren de forskellige brands, produkter eller services som 

vedkommende har identificeret. Her er der ofte tale om forskellige mærker inden for samme 

produktkategori. Dette kaldes et consideration set. Et consideration set er en gruppe af brands inden for en 

produktkategori, som køberen ser som mulige alternativer til køb (Pride & Ferrell 2008: 125). 

I vurderingen af alternativer bliver der anvendt en del valgkriterier der forstås som: 

”(…) de egenskaber og fordele ved produktet, som forbrugeren lægger vægt på.” (Andersen 

et al 2004: 151) 

Ifølge Andersen findes der tre former for købsalternativer: De interessante, de inaktive og de forkastede. 

De interessante købsalternativer er dem, som forbrugeren koncentrerer sig omkring (også kaldet 

consideration set). De inaktive købsalternativer lever kun delvist op til forbrugerens behov og ønsker, og 

bliver derfor placeret i en slags ’stand by’ position. De forkastede købsalternativer er de alternativer, der 

ikke lever op til forbrugerens forventninger og derfor ikke længere indgår i forbrugerens overvejelser. 

Undersøgelser har vist, at forbrugere ofte kun har få købsalternativer (Andersen et al 2004: 151 ff).  

3.3.4. Købsbeslutning 
I tilfælde af, at alle fem faser i købsbeslutningsprocessen gennemgåes, kommer forbrugeren i fjerde fase til 

fasen om købsbeslutning. Her kan beslutningen basalt set være at købe eller ikke at købe (Andersen et al 

2004: 153). To generelle faktorer kan spille ind på intentionen om at købe: andres attitude til produktet og 

uforudsete situationsbestemte faktorer (Kotler & Keller 2009: 212). I andres attitude til produktet ligger 

eksempelvis en sælgers påvirkning eller en vens holdning. Situationsbestemte faktorer kan være 

omgivelserne, tid og sted (Pride & Ferrell 2008: 126).  

Hvis der fortages et køb udviser forbrugeren en købsadfærd. Ifølge Andersen er der grundlæggende fire 

former for købsadfærd. Disse er afbildet i modellen nedenunder, hvoraf det fremgår, at de fire former for 

købsadfærd er afgjort af forbrugerens involveringsgrad og den mærkedifferentiering der er på produkterne. 
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Figur 4: De fire former for købsadfærd 

 

 (Efter Andersen et al 2004: 142) 

Den komplekse købsadfærd er udløst af, at produktet har stor interesse for forbrugeren. Produktet har stor 

betydning for den måde forbrugeren ser sig selv på, det er dyrt og købes sjældent. Der er altså tale om et 

køb som er risikobetonet og forbrugeren vil derfor have en omfattende informationssøgningsproces.  

Ved adfærd rettet mod en acceptabel løsning er forbrugeren engageret i produktet, men 

mærkedifferentieringen er lav. Det vil sige, at forbrugeren vil gennemgå en vis informationssøgning med 

det formål at reducere de største forskelle mellem mærkerne. Der tilstræbes et fornuftigt køb. 

Ved den variationssøgende købsadfærd har varen lav involvering og der er stor forskel på de enkelte 

mærker. Det vil sige, at forbrugeren kan være relativ illoyal og skifte fra mærke til mærke. 

Den rutinebetonede købsadfærd er som navnet udtrykker kendetegnet ved, at forbrugeren handler på 

rutinen. Produkterne er af lav involvering og der er ikke meget forskel på mærkerne. Der er altså tale om 

vanekøb (Andersen et al 2004: 143 ff). 

3.3.5. Efterkøbsadfærd 
Ved efterkøbsadfærd forstås den adfærd, som forbrugeren har, efter købet er foretaget. Her foretages en 

evaluering af om produktet lever op til forventningerne. Forbrugeren kan enten være tilfreds eller utilfreds 

med det givne produkt. Til denne bedømmelse spiller de samme kriterier fra evalueringen af alternativer 

ind (Pride & Ferrell 2008: 126). Denne proces har indflydelse på, hvordan forbrugeren efterfølgende taler 

om produktet, og om forbrugeren vil købe produktet igen (Kotler og Keller 2009: 213 f). 

3.4. Kritik af købsbeslutningsprocessens fem faser 
Når man bruger modellen de fem faser af købsbeslutningsprocessen, må man imidlertid holde sig for øje, at 

der er flere punkter, hvor denne kan kritiseres. Som så meget andet teori er købsbeslutningsprocessens 

fem faser således en simplificeret udgave af virkeligheden. Dels må man antage, at beslutningsprocessen i 
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forbrugerkøb ikke altid foregår så lineært, som modellen antyder. Man kan eksempelvis antage, at en 

forbruger på en almindelig indkøbstur bliver fristet af andre køb end de planlagte, hvorved der opstår 

impulskøb. Således kan flere faser af købsbeslutningsprocessen blive sprunget over og derved fortsættes 

direkte til købsbeslutningen. Ligeledes kan man antage, at forbrugeren fx i evalueringsfasen kan erkende 

behovet for en helt ny vare. Dels må man også kritisere modellen for kun at arbejde med enten høj- eller 

lav involvering. Man kan argumentere for, at involveringen er situationsbestemt i forskellige kontekster. 

Eksempelvis antages det, at en drikkevare har større betydning for en forbruger, der er tørstig end for 

samme forbruger, hvis vedkommende ikke er tørstig. Det må derfor erkendes, at modellen har sine 

begrænsninger. Maslows behovspyramide har da også modtaget en del kritik. Modellen kan kritiseres for at 

være tilpasset den vestlige kultur og således ikke være særlig anvendelig i andre sammenhænge 

(Marketingteorier). 

Hvorom alt er, er begge modeller dog nyttige til at give et (om end forsimplet) overblik over 

forbrugeradfærden. Modellen kan desuden på grund af sin grad af operationaliserbarhed bistå som et godt 

middel til at pege på nogle tendenser inden for forbrug af økologi i DK og DE. 

3.4. Sammenfatning 
I dette kapitel har jeg præsenteret min forforståelse af forbrugeradfærdsbegrebet. Som det fremgår ser jeg 

forbrugeradfærd som en proces, hvori diverse forhold påvirker forbrugeren før, under og efter et køb.  

Det viser sig desuden, at involveringsgraden har betydning for, hvor mange faser af 

købsbeslutningsprocessen forbrugeren gennemgår. Er der tale om et produkt med høj involveringsgrad, er 

der sandsynlighed for at forbrugeren gennemgår alle fem faser, hvorimod forbrugeren er mere tilbøjelig til 

at springe over to –tre faser ved produkter med lav involveringsgrad. 

Købsbeslutningsprocessen består af fem faser; problemerkendelse, informationssøgning, vurdering af 

alternativer, købsbeslutning og efterkøbsadfærd. Hver enkelt fase indeholder forskellige forhold, som er 

vigtige for virksomheder at opnå indsigt i, i deres arbejde med at forstå og påvirke forbrugernes adfærd. 

Slutteligt er teoriens begrænsninger blevet diskuteret. 
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Kapitel 4: Kulturteori 

I ovenstående kapitel er den forbrugeradfærdsteori, som jeg anvender i afhandlingen beskrevet. Som det 

fremgår af kapitlet er det vigtigt for eksportører af økologi at have kendskab til forbrugeradfærden og de 

ovenstående fem faser i købsbeslutningsprocesserne i både DK og DE. Dertil er det, som før nævnt, også 

vigtigt at have kendskab til de kulturelle aspekter, der kan påvirke forbrugeradfærden 

Derfor vil det følgende afsnit sætte fokus på kulturbegrebet og på den kulturteori jeg har valgt at anvende i 

afhandlingen. Jeg vil først og fremmest redegøre for mit eget syn på kultur for at give et indblik i min 

forforståelse af begrebet. Efterfølgende behandles begrebet nationalkultur da det er essentielt for denne 

afhandling, idet jeg sammenligner forbrugere i to landes motiver til at købe økologi. Dernæst vil jeg 

beskrive Hofstede og Ingleharts kultursyn og teorier, hvorunder det også beskrives, hvilke hypoteser jeg 

ifølge teorien kan udlede om forbruget af økologi. 

4.1. Kulturbegrebet 
Kulturbegrebet er en kompleks størrelse med mange definitioner. Det følgende afsnit vil derfor være 

dedikeret en redegørelse for min personlige stillingtagen til afhandlingens anvendte kulturbegreb. 

Ligeledes vil jeg belyse min kulturrelativistiske tilgang. Desuden vil jeg komme ind på problematikken ved at 

anvende nationalkulturer. Til sidst vil jeg redegøre for Hofstedes og Ingleharts kulturopfattelse. 

4.1.1. Afhandlingens kulturbegreb 
Da min kulturopfattelse ligger til grund for arbejdet i afhandlingen, vil jeg her redegøre for denne, da det 

giver læseren et indblik i min forforståelse. Idet mit videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk, 

kan jeg tilslutte mig Iben Jensens komplekse kulturbegreb, hvor kultur ses som betydningssystemer: 

”Kultur kan hverken måles eller vejes. Kultur kan ikke beskrives som objektive 

lovmæssigheder. Kultur handler om, hvordan folk skaber betydning og mening med deres 

tilværelse. Kultur er dét, man fortolker tilværelsen igennem og handler efter. Kultur kan ses 

som sammenhængende systemer af betydninger.” (2013: 35). 

Supplerende hertil kan jeg også tilslutte mig Elisabeth Plums kulturopfattelse. 

”I denne bog forstår vi kultur som praksis mellem mennesker i et fællesskab. Kultur er de 

filtre vi fortolker vores tilværelse igennem, og de orienteringssystemer vi handler efter. (…) 

Kultur er det vi siger og gør sammen med andre mennesker på måder der adskiller os fra 

andre grupper, og som markerer samhørighed inden for gruppen. Når vi er inden for vores 
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eget kulturelle fællesskab, er kultur det bagtæppe som vi tager for givet og ikke reflekterer 

over.” (2007: 57). 

Ifølge Jensen ligger diskussionerne om kultur primært inden for det positivistiske eller konstruktivistiske 

paradigme. I det positivistiske, også kaldet det funktionelle kultursyn, mener man, at man kan finde ind til 

en genstands essens - det sande eller virkelige ved en genstand. I det konstruktivistiske kultursyn findes der 

ingen neutral eller objektiv virkelighed – virkeligheden er en konstruktion (Jensen 2013: 24 f). Eftersom mit 

videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk, må jeg tilslutte mig et konstruktivistisk syn på 

kulturen, hvorfor jeg ikke mener at kunne analysere mig frem til en objektiv sandhed, men må erkende, at 

kultur er subjektivt og konstrueret. Desuden har jeg en dynamisk opfattelse af kultur. Jeg ser kultur som 

noget, der er i konstant forandring og hvor menneskene i kulturen er en aktiv del af processen i at fortolke 

tegn (semiotikken) og i bestemte måder, hvorpå der bliver talt om tingene (diskurs). Dette stemmer 

overens med Stuart Halls Cultural Studies-tradition, hvori Hall også arbejder med semiotik og diskurs 

(Jensen 2013: 32). 

På trods af, at jeg anvender Hofstedes teori, slutter jeg mig således ikke til hans statiske og funktionalistiske 

kulturbegreb, som bliver beskrevet i afsnit 4.1.4. Hofstedes dimensioner har imidlertid også den ulempe, at 

man risikerer kun at finde de resultater man leder efter og ikke når ud over det kultursyn, man har med 

’Hofstede-brillerne’ på. Når jeg alligevel vælger at anvende Hofstedes teori, er det dels ud fra en 

betragtning om, at en modstridende kulturopfattelse kan være et nyttigt input til opgaven og kan bidrage 

til at give en dynamik, der ellers ikke ville være fremskabt. Desuden har Hofstedes dimensioner den fordel, 

at de er operationaliserbare og et godt værktøj til at danne sig et overordnet blik på tendenser og 

kulturforskelle, når man ser på nationalkultur. Ligeledes er det heller ikke kulturmødet der er interessant i 

denne afhandling, men de nationale karakteristika, som Hofstedes dimensioner udpeger. Idet jeg, som også 

nævnt i kapitel 1, vil skabe et nutidigt billede af, hvordan forholdene for økologi er, er det dynamiske 

aspekt med forandringer over tid heller ikke relevant for denne afhandling. Jeg mener desuden, at der er 

elementer af den funktionalistiske kulturopfattelse, der kan rumme en del sandhed. Eksempelvis kan jeg 

erklære mig enig i, at kultur til dels er de ideer, værdier, regler og normer, der overføres fra generation til 

generation (Jensen 2013: 31 ff). Der er dog den forskel på mit og Hofstedes kultursyn at, hvor Hofstede har 

tendens til at betragte kulturen som statisk og modtageren er relativ passiv i kulturudviklingsprocessen, ser 

jeg kulturen som noget dynamisk, hvor aktøren er en aktiv del af kulturprocessen. 

4.1.2. Kulturrelativisme i afhandlingen 
Jeg vil forsøge at arbejde ud fra et kulturrelativistisk syn på kulturen. En kulturrelativistisk holdning vil sige, 

at jeg som aktør er bevidst om, at både min egen og andres opførsel er påvirket af en kulturel baggrund. 
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Min egen kultur er altså blot en af mange, og alle må opfattes som ligeværdige. Jeg vil derfor forsøge at 

gøre mig fri af min egen kultur (den danske) og betragte den tyske kultur så objektivt som muligt. I 

opposition til den kulturrelativistiske holdning står den etnocentriske, som indebærer, at aktøren vurderer 

sin egen kultur til at være overlegen og vurderer derfor andre kulturer på baggrund af sin egen. Aktørens 

egen kultur opfattes som den mest naturlige og aktøren vil derfor vurdere sine værdier som værende 

rigtige. Det, som ikke forstås, opfattes derfor negativt og der vil være fare for, at stereotyper opstår 

(Gertsen 1994: 87 - 93). Selvom jeg vil bestræbe mig på at undgå dette, er jeg bevidst om, at det er umuligt 

have et fuldstændigt objektivt syn på kultur og på, at jeg som undersøger nødvendigvis i et vist omfang er 

begrænset af min egen kultur. Dette stemmer overens med, at jeg, som nævnt i kapitel to, anlægger en 

hermeneutisk synsvinkel, der bevirker, at jeg har accepteret at min forforståelse er begrænset af min egen 

kultur. 

4.1.3. Nationalkultur 
Denne afhandling er overordnet set en komparativ analyse af forholdene mellem to lande. Det vil altså sige 

at jeg beskæftiger mig med nationalkulturer. Det rejser naturligvis en del spørgsmål i og med, om man 

overhovedet kan se landegrænser som det, der adskiller kulturer. På trods af, at jeg ser på nationalkulturer, 

mener jeg ikke det er helt uproblematisk at se nationer som kulturbærende. Dels fordi landegrænser ofte 

er kunstigt skabte, men også fordi der inden for en nation vil befinde sig en del subkulturer, og flere 

nationale samfund i dag er multikulturelle. Desuden kan subkulturer eksistere på tværs af landegrænser 

(Gertsen 1994:26 f). Man kan derfor ikke se lande som komplette homogene størrelser, men bliver nødt til 

at erkende, at der inden for landegrænser kan være store regionale forskelle. Et eksempel herpå er 

katolicismen i Sydtyskland og protestantismen i Nordtyskland. Når man ser på nationalkulturer kan der 

derfor hurtigt opstå stereotyper ved, at man gennem generalisering forsøger at sige noget objektivt om 

nationens kultur.  

Man kan dog vælge at se nationalkulturer som makrokulturer, hvor den overordnede kultur vil præge 

medlemmerne i nationen. Nationer kan nemlig have en del kulturelle fællestræk i og med, at man har en 

fælles historie, sprog, love og et nationalt marked for produkter og serviceydelser (Hofstede et al 2010: 21). 

Ifølge Elisabeth Plum findes der desuden et stort antal koder inden for nationalkultur: 

”Koder findes inden for alle kulturelle systemer, men i nationale kulturer væver de sig 

sammen i komplicerede betydningssystemer, og det gør dem svære at bryde.” (2007: 190). 

Jeg er bevidst om, at jeg ved at se på nationalkulturer således ikke kommer frem til nogen overordnet 

objektiv sandhed. Formålet med denne afhandling er derfor nærmere at finde nogle nationale tendenser, 
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og give nogle overordnede pejlemærker for, hvad der kunne være af kulturelle forskelle og ligheder mellem 

DK og DE, når det kommer til økologiske køb og forbrugernes motiver for at handle økologi i de to lande.  

4.1.4. Geert Hofstedes kulturopfattelse 
Som tidligere nævnt er Hofstedes kulturopfattelse funktionalistisk. Det vil sige, at han kategoriseres under 

Jensens beskrivende kulturbegreb, hvor man ser nationer som kulturbærende, ser det som muligt at 

indkredse kulturelle fællestræk og bruger kultur som forklaring på folks adfærd (Jensen 2013. 31 f).  

Hofstede ser derudover kultur som mental programmering 

” I analog med den måde, hvorpå computere programmeres, vil vi her i bogen kalde sådanne 

mønstre for tanker, følelser og handlinger mentale programmer eller for >>hjernens 

software<<.” (Hofstede & Hofstede 2006: 18). 

Hofstede ser således kultur som en form for kollektiv programmering, der indlæres gennem livet. Han 

mener at størstedelen af mønsteret af tanker, følelser og handlemuligheder bliver erhvervet tidligt i 

barndommen, hvor man endnu er åben for indlæring og tilpasning. Har man først lært noget, mener 

Hofstede desuden, at det er vanskeligere at ’afkode’ det igen. Kilden til den mentale programmering findes, 

ifølge Hofstede, i de sociale miljøer, man er opvokset i, og hvor man får sin erfaring. Hertil nævner han 

nabokvarteret, skolen, ungdomsgrupperne, arbejdspladsen og i samfundet (Hofstede & Hofstede 2006: 18 

ff). 

Hofstede mener, at kulturforskelle viser sig gennem primært fire faktorer; symboler, helte, ritualer og 

værdier. Til at fremstille disse anvender Hofstede endnu en metafor, nemlig et løg 

Figur 5: Hofstedes løgdiagram 

 

 (Efter Thorsvang 2011: 4) 

Som det fremgår i ovenstående figur, ser Hofstede værdier som de dybest liggende kulturelle 

manifestationer. Som de mest overfladiske ser han symboler. Lagene ind i mellem er helte og ritualer. 

Symboler er ord, gestus, billeder eller genstande, der har særlig betydning for folkene i kulturen. Helte er 
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personer, levende eller døde, virkelige eller fiktive, som har karakteregenskaber, der værdsættes i en 

kultur. Personerne tjener derfor som rollemodeller. Ritualer er kollektive aktiviteter, som inden for en 

kultur betragtes som socialt nødvendige. Eksempler er måder at hilse på og sociale og religiøse ceremonier. 

Alle disse lag kan betegnes som sædvaner, der principielt set er synlige for tilskueren. Deres kulturelle 

betydning er dog usynlig og ligger i, hvordan de bliver tolket. Værdierne udgør kulturens kerne. Værdier er 

noget af det første, vi lærer, og de har en plus og minusside, som fx god og ond og moralsk og amoralsk 

(Hofstede & Hofstede 2006: 22 ff).  Løgdiagrammet er medtaget for at illustrere, at visse kulturelementer er 

mere synlige end andre, men det er dog stadigt vigtigt at være bevidst om kulturens sammensætning og 

dybere lag. 

Hofstede bliver kritiseret af mange for sin kulturopfattelse. Kritikken bunder ofte i hans sammenligning 

med en computerprogrammering, hvor kritikere mener, at han ser mennesket som en passiv genstand.  

Hertil siger Plum: 

”Metaforen (om kollektiv mental programmering red.) er rammende for så vidt som 

styresystemet bag programmet er ubevidst, men uheldig fordi den er robotagtig: er men 

programmeret til noget, må man handle i overensstemmelse med programmet. Selv om der 

logisk set er forskel på genetisk og social programmering, så kommer resultatet ud på ét: 

Man ER sin kultur. Når man er programmeret til sin kultur, er man bortdefineret fra at være 

medskaber af den, og det er efter denne bogs opfattelse fundamentalt ukorrekt i forhold til 

hvordan kultur opstår og udvikles.” (2007: 199). 

Endvidere kritiseres Hofstede for at have en statisk opfattelse af kultur, hvor kultur kun ændrer sig meget 

langsomt. Desuden er Hofstedes teori kritiseret for at være for deterministisk, hvorunder der påpeges, at 

de (dengang) fem dimensioner er for få og for fastlåste til at tegne et virkeligt mangfoldigt billede 

(McSweeny 2002 (a): 89-118; McSweeny 2002 (b): 1363 -1372). Dette gendriver han ved at validere sine 

undersøgelser godt 35 år efter de oprindelige undersøgelser blev gennemført (Hofstede & Hofstede 2006: 

46 f). 

4.1.5. Ronald Ingleharts kulturopfattelse 
Som supplement til Hofstedes dimensioner anvendes Ingleharts teori om postmoderne samfund, hvorfor 

hans kulturopfattelse kort beskrives her. Ligesom Hofstede er Inglehart funktionalistisk i sit kultursyn, men 

modsat Hofstede operer Inglehart med forandringer i kulturen. Det skinner igennem i hans undersøgelser 

af Worlds Value Survey, som er blevet fortaget seks gang siden 1981. Her er det tydeligt, at landene flytter 

deres kulturelle placering på indekset, hvilket indikerer, at Inglehart ser kultur som foranderlig. Inglehart 
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ser da heller ikke nationer som kulturbærende, men mener, at kulturelle forskelle ligger i forskelige 

samfundstyper. 

4.2. Geert Hofstede teori og arbejde 
Hofstede er primært kendt for sine målinger af nationale værdisystemer og de kulturdimensioner han 

derefter har formuleret. I det efterfølgende vil dimensionerne kort blive introduceret og dertil vil det blive 

beskrevet, hvilke placeringer hhv. DK og DE har på værdiskalaerne og hvilken indflydelse dette hypotetisk 

set kunne have på det økologiske forbrug.  

4.2.1. Dimensionerne 
I samarbejde med den multinationale IT-koncern IBM’s afdelinger i mere end 70 lande identificerede 

Hofstede fra 1967 til 1973 fire dimensioner. IBM havde indsamlet ca. 116.000 spørgeskemaer udfyldt af 

ansatte. Hofstede bearbejdede disse data og udledte deraf fire kulturelle dimensioner. Disse er; høj eller lav 

magtdistance, individualisme vs. kollektivisme, maskulinitet vs. femininitet og høj eller lav 

usikkerhedsundvigelse. I 1991 blev en femte dimension tilføjet. Denne hedder lang- vs. kortsigtet 

orientering og er baseret på forskning af Michael Harris Bond. I 2010 blev endnu en dimension tilføjet. 

Denne hedder eftergivenhed vs tilbageholdenhed. Den er baseret på Michael Minkov’s analyse af WWS 

(The Hofstede center, b). Ifølge Hofstede afspejler disse dimensioner dominerende værdisystemer og 

indeholder aspekter, som kan findes i enhver kultur og de kan derfor tjene som tværkulturelle 

måleinstrumenter. Besvarelserne af spørgeskemaerne fra IBM har resulteret i et pointtal, som placerer 

nationalkulturer på en skala fra 0 til 100, som angiveligt gør det muligt at aflæse, hvordan medlemmerne af 

en kultur vil tackle en given problemstilling (The Hofstede center, b). 

4.2.2. Hofstedes dimensioner i en dansk og tysk kontekst 
I det efterfølgende vil Hofstedes dimensioner blive præsenteret med henblik på en overordnet vurdering af 

den danske og tyske nationalkultur og dimensionernes betydning for køb af økologi. Da jeg er af en mere 

dynamisk kulturopfattelse end Hofstede, er jeg bevidst om, at kulturene højst sandsynligt har ændret sig 

siden Hofstede startede sine undersøgelser. Det er mig bevidst, at Hofstede ikke selv siger noget direkte om 

økologisk forbrug, derfor anvendes Marieke De Mooijs udledninger om Hofstedes dimensioner til at 

formulere nogle hypoteser omkring dimensionerne og økologisk forbrug. De Mooij er Doktor i 

kommunikation og har studeret anvendelsen af Hofstedes resultater inden for felterne global branding, 

reklamestrategi og forbrugeradfærd. 

4.2.2.1. Magtdistance 

Denne dimension siger noget om, hvordan ulighed tolereres i et samfund. Et land kan have en høj eller en 

lav magtdistance. Magtdistancen defineres af Hofstede som: 
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”(…) den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land 

forventer og accepterer at magten er ulige fordelt.” (Hofstede & Hofstede 2006: s 61) 

I lande med en stor magtdistance er medarbejderne i høj grad afhængige af chefen. De underordnede 

reagerer ved enten at foretrække afhængigheden eller ved at forkaste den. Den følelsesmæssige afstand 

mellem chef og underordnet er således stor, og det er usandsynligt, at medarbejdere henvender sig til eller 

modsiger deres chef. I lande med stor magtdistance accepteres hierarkiske tilstande derfor. I lande med en 

lille magtdistance er de ansatte ikke afhængige af deres chef og foretrækker en konsulterende lederstil. 

Dvs. den følelsesmæssige afstand er forholdsvis lille. Her håndteres hierarkier dårligt og der søges i stedet 

en jævn distribution af magten (Hofstede & Hofstede 2006: s 61; The Hofstede Center, b).  

Med en score på 18 point for DK og 35 point for DE betragtes begge lande som lande med en lille 

magtdistance. I DE begrundes den lille magtdistance af Hofstede med, at danske ledere ikke leder, men 

coacher, og at der er påkrævet autonomi i ansættelsesforholdet (The Hofstede Center, c). For Tyskland 

begrundes den lille magtdistance i en decentral struktur og en stærk middelklasse (The Hofstede Center, d). 

Ud fra denne dimension kan man udlede den hypotese, at de store økologiske kæder i DE udspringer fra et 

ønske om at være størst. De Mooij udleder således, at ønsket om at være størst stiger i takt med 

magtdistancen (De Mooij 2014: 93). Desuden kan DE’s lettere højere magtdistance teoretisk set have 

betydning for, om tyskerne går mere op i ekspertudtalelser og emballage, idet De Mooij udleder, at der 

læses flere informationer på produktets emballage i lande med høj magtdistance (De Mooij 2004: 222). 

4.2.2.2. Individualisme vs kollektivisme 

Denne dimension beskriver de personlige relationer i et samfund. Et land kan enten placeres som 

individualistisk eller kollektivistisk. Hofstede definerer det således: 

”Individualisme vedrører samfund, hvor båndene mellem individerne er løse: Det forventes, 

at enhver sørger for sig selv og den nærmeste familie. Som modpol hertil vedrører 

kollektivisme samfund, hvor mennesker fra fødslen integreres i stærke sammenhængende 

egengrupper, der livet igennem fortsat beskytter dem mod til gengæld at have deres 

ubestridte loyalitet.” (Hofstede & Hofstede 2006: s. 91) 

I kollektivistiske samfund går gruppens interesser forud for den enkeltes. Man lever i såkaldte ’vi’- grupper, 

hvor den familie, man vokser op i, kaldes den udvidede familie. Den udvidede familie består ikke bare af 

forældre og søskende, men eksempelvis også af bedsteforældre, onkler og tanter. Vi-gruppen eller 

egengruppen er ens vigtigste kilde til ens identitet og ens beskyttelse ved modgang. I kollektivistiske 

samfund udvikler man et gensidigt afhængighedsforhold mellem individet og egengruppen. I 
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individualistiske samfund går individets interesser forud for gruppen interesser. Her er familietypen 

kernefamilien bestående af forældre og søskende. Man har en ’jeg’-mentalitet og opfatter sin identitet 

adskilt fra andre mennesker. Man opdrager således, at barnet forventes at stå på egne ben. Individet i 

denne samfundstype er altså uafhængig af gruppen (Hofstede & Hofstede 2006: 90 f). 

En høj score på skalaen individualisme vs. kollektivisme vil sige, at et samfund er individualistisk. Med en 

score på hhv. 74 for DK og 67 for DE er begge lande individualistiske samfund, hvor kernefamilien er 

gruppen og jeg-mentaliteten tæller (The Hofstede Center, c; The Hofstede Center, d).  

Ifølge Hofstede vil forbrugsmønsteret i individuelle samfund være en adfærd, der støtter en individuel 

livsstil (Hofstede & Hofstede 2006: 112). Ifølge teorien kan denne dimension beskrive, hvordan 

befolkningen i de to lande forbruger økologi, idet den kan sige noget om, hvor stor indflydelse familie og 

venner har på individet, når vedkommende køber økologi og i hvilke sammenhænge økologien 

konsumeres.  

4.2.2.3. Feminin vs maskulin 

Denne dimension beskriver, hvilke værdier, der værdsættes i et samfund. Samfund kan enten være 

feminine eller maskuline. Hofstede definerer det således: 

”Et samfund betegnes som maskulint når de sociale kønsroller adskiller sig tydeligt: Mænd 

forventes at være selvsikre, hårde og koncentrerede om at opnå materiel succes, men 

kvinder forventes at være mere beskedne, bløde og optaget af livskvalitet. Et samfund 

betragtes som feminint når de sociale kønsroller overlapper hinanden: Både mænd og 

kvinder forventes at være beskedne, bløde og optaget af livskvalitet.” (Hofstede & Hofstede 

2006: 135) 

Er et samfund maskulint, vil der være en præference for præstationer, selvsikkerhed og materielle goder 

som bevis på succes. Samfundet vil typisk være mere fokuseret på konkurrence. Modsat det maskuline 

samfund står det feminine, hvor succeskriterier nærmere er beskedenhed og omsorg for de svage i 

samfundet. Samfundet er orienteret mod konsensus, samarbejde, succeskriterier og lighed (The Hofstede 

Center, b). 

Ved denne dimension kan man tydeligt se en forskel på det danske og tyske samfund. Det danske samfund 

ligger i toppen af de feminine lande med en lav score på 16, hvorimod DE scorer højt på den maskuline 

skala med en score på 65. I DK begrundes det feminine samfund bl.a. i en lang tradition for at forsøge at nå 

til enighed, og i DE begrundes det maskuline bl.a. i at præstation er højt værdsat og at man tit måler succes 

i materielle goder (The Hofstede Center, c; The Hofstede Center, d).  
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Ifølge De Mooij har denne dimension indflydelse på forbruget i og med, at maskuline samfund værdsætter 

præstation og succes meget højt og status er vigtig. I de feminine samfund er det derimod de egalitære 

værdier, der er set som positivt (De Mooij 2014: 96). Rent hypotetisk kan man ud fra teorien derfor antage, 

at de tyske forbrugere i højere grad er motiveret af status, når de køber økologi, hvorimod de danske 

forbrugere formodes at være motiveret af egalitære værdier. Desuden observerer De Mooij, at der er en 

traditionel opdeling i husholdningsarbejdet i maskuline hjem (De Mooij 2014: 97, De Mooij 2004: 72). Ifølge 

teorien burde der derfor være flere kvindelige indkøbere af økologi i DE. 

4.2.2.4. Usikkerhedsundvigelse 

Denne dimension siger noget om, hvordan usikkerhed bliver tacklet i et samfund. Hofstede definerer det 

således: 

”(…) den udstrækning, hvori medlemmerne af en kultur føler sig truet i usikre og ukendte 

situationer.” (Hofstede & Hofstede 2006: 183). 

Dimensionen er udtryk for, i hvilken grad menneskerne i et samfund føler sig truet af nye, usikre 

situationer, samt hvordan flertydighed bliver tacklet. Spørgsmålet er, om man skal forsøge at kontrollere 

fremtiden eller bare lade det ske. Lande med høj usikkerhedsundvigelse vil være rigide i deres tro og 

adfærd og være intolerante overfor uortodoks opførsel og idéer. Derimod vil lande med en lav 

usikkerhedsundvigelse tilgå forandringer og uforudsigelige situationer mere afslappet (The Hofstede 

Center, b).  

Også her adskiller det danske og tyske samfund sig markant ifølge Hofstede. DK er med en score på 23 

relativt åbent for forandringer, hvorimod DE med en score på 65 lægger sig i den mere skeptiske ende. I DK 

bliver den lave score begrundet i en høj grad af innovation og det, at der bliver opfordret til nysgerrighed 

fra en ung alder. I DE begrundes den høje score med en forkærlighed for planlægning og en tradition for en 

deduktiv metode (The Hofstede Center, c; The Hofstede Center, d).  

Ifølge De Mooij har kulturer med høj usikkerhedsundvigelse mindre tillid til forarbejdede fødevarer (De 

Mooij 2004: 236). Dette giver grundlag for at antage, at danskerne derfor skulle være mere tilbøjelige til at 

købe færdigretter og forarbejdede fødevarer. Desuden siger De Mooij om usikkerhedsundvigelsen og 

forbrug, at forbrugere i lande med lav usikkerhedsundvigelse er mere tilbøjelige til at skifte mellem brands 

(De Mooij 2004:266). Rent hypotetisk kan man derfor antage, at de tyske forbrugere er mere mærkeloyale. 

Hvad der i øvrigt gør sig gældende for usikkerhedsundvigelsen, er i hvor høj grad der lægges vægt på 

produktets indhold og tekniske detaljer. De Mooij observerer, at dette især gør sig gældende for lande, 

hvor usikkerhedsundvigelsen er høj (De Mooij 2014: 288). Rent hypotetisk burde usikkerhedsundvigelsen 
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også have indflydelse på, hvorvidt forbrugerne vægter varens oprindelse. Således har jeg en idé om, at 

lande med høj usikkerhedsundvigelse i højere grad vil gå op i, at varen er produceret regionalt. En anden 

hypotese jeg har omkring usikkerhedsundvigelsen er, at lande med lav usikkerhedsundvigelse i højere grad 

vil have tillid til de økologiske mærkninger. 

4.2.2.5. Kort vs langsigtet orientering 

Denne dimension siger noget om, hvordan et samfund forholder sig til fortid, nutid og fremtiden. Et 

samfund kan have hhv. langsigtet og kortsigtet orientering. Det defineres af Hofstede således: 

”(…) langsigtet orientering står for at fostre dyder, der orienterer sig imod fremtidige 

belønninger – i særlig grad vedholdenhed og sparsommelighed. Dens modsatte pol, den 

kortsigtede orientering står for at fostre dyder forbundet med fortid og nutid i særdeleshed 

med respekt for traditionen, ikke at tabe ansigt og at fuldføre sociale krav.” (Hofstede & 

Hofstede 2006: s 226) 

Har et samfund kortsigtet orientering, foretrækker det som regel at holde fast i gamle traditioner. Man er 

orienteret mod fortiden og nutiden, og man ser på ændringer i samfundet med mistanke. Omvendt har 

kulturer, som scorer højt på skalaen langsigtet orienteret. Her er udholdenhed og sparsommelighed vigtige 

værdier, da der fokuseres på fremtidige belønninger (The Hofstede Center, b).  

Her placerer DK sig langt nede på skalaen med en score på 35, hvilket betyder, at DK har kortsigtet 

orientering. Modsat heraf har DE langsigtet orientering, idet landet har en score på 83. I DK begrundes den 

lave score med, at danskerne er normative i deres tankegang, har stor respekt for traditioner og har fokus 

på at opnå hurtige resultater. I DE begrundes den høje score i, at landet er pragmatisk orienteret. Landets 

indbyggere er således villige til at adaptere traditioner og går op i at spare og investere (The Hofstede 

Center, c; The Hofstede Center, d). 

Ifølge teorien kan denne dimension sige noget om, hvorvidt forbrugerne har de langsigtede konsekvenser 

af konventionelt landbrug for øje, når de handler økologisk. Ifølge De Mooij har langsigtede kulturer nemlig 

større vægt på respekt for naturen (De Mooij 2010: 85).  

4.2.2.6. Eftergivenhed vs tilbageholdenhed 

Som før nævnt, er denne dimension den nyeste og beskriver i hvor høj grad befolkningen er tilbøjelige til at 

give efter for behov og ønsker. Polerne er eftergivenhed og tilbageholdenhed. Hofstede definerer det 

således: 

”(…) indulgence stands for a tendency to allow relatively free gratification of basic and 

natural human desires related to enjoying life and having fun. Its opposite pole, restraint, 
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reflects a conviction that such gratification needs to be curbed and regulated by strict social 

norms.” (Hofstede et al 2010: 281). 

Scores der højt på skalaen, vil medlemmerne af kulturen føle, at de har stor kontrol over deres eget liv, og 

at de kan tillade sig at give efter for ønsker og følelser forbundet med livsnydelse og forbrug. Er der 

derimod tale om et tilbageholdende samfund, menes det, at disse behov og lyster skal tæmmes. Her skal 

pligter opfyldes frem for egne behov (Hofstede et al 2010: 281). 

Med en score på 70 point er DK en eftergivende kultur. Tyskland er derimod nærmere en tilbageholdende 

kultur med en score på 40 point (The Hofstede Center, c; The Hofstede Center, d).  

Denne dimension kan hypotetisk sige noget om, i hvor høj grad forbrugerne i de to lande er motiveret af 

selvforkælelse, når de køber økologi.  

4.3. Ronald Ingleharts teori 
Som supplement til Hofstedes kulturteori anvendes i dette speciale også Ronald Ingleharts teori. Som 

nævnt i kapitel 2 arbejder Inglehart med samfundstyper inddelt i tre udviklingsfaser. Inglehart arbejder 

også med to hypoteser: En knaphedshypotese og en socialiseringshypotese. Nedenstående afsnit beskriver 

Ingleharts teori. 

4.3.1. Traditionelle, moderne og postmoderne samfund 
I det følgende vil jeg kort skitsere Ingleharts udviklingsfaser. I denne afhandling fokuseres der især på de 

postmoderne værdier, da disse spiller en vigtig rolle i det stigende økologiske forbrug. De moderne værdier 

vil dog også spille en mindre rolle, da de er sigende for DE som samfund.  

Inglehart arbejder med samfundstyper inddelt i tre udviklingsfaser; traditionel, moderne og postmoderne. 

Inglehart studerer især sammenhængen mellem økonomisk udvikling, kulturelle værdier og en generel 

samfundsudvikling. I sit arbejde har Inglehart to hypoteser; en knaphedshypotese og en 

socialiseringshypotese. Knaphedshypotesen går på, at stigning i velstand giver postmaterielle værdier. Med 

socialiseringshypotesen antager Inglehart, at nye værdier opstår hos yngre generationer, hvilket begrundes 

i, at de er mere modtagelige over for forandringer end samfundets ældre generation (Inglehart 1997: 33 - 

45). Inglehart beskriver således også, at tendenser i et samfund ikke kan komme til udtryk, før de har et 

afløb, der kan vise dette. Hans helt konkrete eksempel er, at DE med partiet ’Die Grünen’ fik et politisk 

afløb for den økologiske bevægelse (Inglehart 1997: 57). 

4.3.1.1. Traditionelle samfund 

I traditionelle samfund er agrikultur den vigtigste form for produktionen. Her står familien i centrum som et 

vigtigt led i produktionen. Økonomien i traditionelle samfund er ofte præget af knaphed og kerneværdierne 
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er autoritet, stor tillid til nærmeste gruppe og patriarken, og en stærk tro på gud. Samfundet er ofte 

kollektivistisk, og der er derfor stor mistillid til udefrakommende (Inglehart 1997: 7 ff). 

4.3.1.2. Moderne samfund 

Med en stigning i velstanden overtager det moderne samfund efter det traditionelle. Her er produktionen 

præget af industrialisering, effektivisering og standardiseret masseproduktion. En stærk grad af 

bureaukratisering gør sig også gældende for denne samfundstype, hvor økonomien enten er præget af 

knaphed eller økonomisk vækst. Kerneværdier er individualisme, materialisme, en tro på videnskab og 

sekularisering af stat og kirke (Inglehart 1997: 7 ff). 

4.3.1.3. Postmoderne samfund 

Ifølge Inglehart skyldes skiftet fra det moderne til det postmoderne samfund økonomisk vækst. Dette 

medfører et skift i værdier, hvor konformitet og standardisering træder i baggrunden for selvudfoldelse og 

diversitet (Inglehart 1997: 12). Idet velstanden i et samfund når et niveau, hvor man ikke længere behøver 

at fokusere på kortsigtet overlevelse, er der ifølge Inglehart overskud til at bekymre sig om mere abstrakte 

og idealistiske værdier (Inglehart & Baker 2000: 22). Kravene til livskvalitet, ligestilling, medindflydelse og et 

bedre miljø bliver højnet, hvilket kan have en indflydelse i forhold til økologi. Moderne værdier som 

økonomisk vækst, masseproduktion, effektivisering, sekularisering og bureaukrati forsvinder ikke 

nødvendigvis ved overgangen til det postmoderne samfund, men bliver videreudviklet og reevalueret. I det 

postmoderne samfund er der eksempelvis en tendens til en nostalgisk tilbagevenden til det før-industrielle, 

hvor de traditionelle værdier ses i et nyt, positivt lys (Inglehart 1997: 25). Dette er i høj grad med til at bane 

vejen for et stigende forbrug af økologi og fairtrade. 

4.3.2. World Values Survey 
I 1981 blev World Values Survey grundlagt af Inglehart og den tyske politolog Christian Welzel. Worlds 

Value Survey er et globalt forskningsprojekt, som ved hjælp af nationalt repræsentative 

spørgeskemaundersøgelser studerer verdensbefolkningens holdninger og værdier over tid. Desuden 

studeres, hvilken social og politisk indflydelse disse har på de pågældende samfund. Rent praktisk er der 

tale om knapt 100 lande, hvilket svarer til ca. 90 % af verdens befolkning (WVS, a).  Inglehart har i 

samarbejde med den tyske politolog Christian Welzel analyseret resultater fra Worlds Value Survey, og har 

på baggrund af disse udarbejdet to overordnede dimensioner på tværs af kulturelle forskelle i verden 

(Inglehart & Baker 2000: 19 - 51). Dimensionerne er som følger: 

Traditional values vs Secular-rational values 

Traditional values omfatter religion, traditionelle familieværdier og respekt for autoriteter. I samfund med 

traditionelle værdier vil der typisk være modstand overfor bl.a. abort og skilsmisse. Der er desuden tale om 

kollektivistiske samfund med et højt niveau af national stolthed og nationalisme. I lande med en høj grad af 
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secular-rational values tillægges religion, familie og autoriteter derimod mindre betydning, og skilsmisse og 

abort er accepteret af den brede befolkning (Inglehart & Baker 2000: 25 - 26).  

Survival values vs Self-expression values 

Survival values har fokus på sikkerhed og samfundet er domineret af disse værdier. Niveauet af tillid og 

tolerance er lavt, og befolkningen vil typisk være præget af etnocentrisme. I samfund med Self-expression 

values er der højere tolerance over for eksempelvis udlændinge og homoseksuelle. Postmoderne værdier 

som miljøbeskyttelse sættes højt, og befolkningen tilstræber desuden postmaterielle værdier som 

selvudfoldelse og livskvalitet (Inglehart & Baker 2000: 26 - 28).  

4.3.3. Inglehart om Danmark og Tyskland 
Ifølge Inglehart er DK sammen med de nordiske lande avantgarden inden for postmoderne samfund: 

” (…) and still others, such as Britain, Germany, and the United States, are well into the 

Postmodernization process – but even they do not lead the world in this respect. As we will 

see, the evidence indicates that the Nordic countries and the Netherlands are now the most 

Postmodern societies on earth.” (Inglehart 1997: 22). 

Som det fremgår af ovenstående citat ser Inglehart imidlertid DE som et moderne samfund, der er i 

overgangsfasen til det postmoderne samfund. 
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Figur 6: Cultural map, bølge 6 

 

 (Efter WVS, b) 

I den seneste grafik fra Worlds Value Survey (2014) fremgår det dog, at de to lande nærmer sig hinanden. 

Begge er placeret i øverste højre kvadrat, hvilket vil sige højt scorende i Secular-rationel og Self-expression 

values (WVS, b). Dog kan man bl.a. inden for graden af bureaukrati se, at DE stadig har elementer af det 

moderne samfund. DE er en føderation og decentralt organiseret, hvilket medfører, at samfundet er 

præget af bureaukrati inden for den offentlige sektor. Den føderale struktur bevirker også, at de enkelte 

regioner har stor selvbestemmelse og forskellige religiøse tilhørsforhold, hvorfor stat og kirke er 

sekulariseret i DE (Bjerager 2003). 

Rent hypotetisk burde beborene i DK derfor i højere grad have fokus på postmaterielle værdier, når de 

køber økologi end beboerne i DE, idet Dk er længere i postmoderniseringsprocessen. En anden hypotese 

man kan udlede ud fra Ingleharts teori er imidlertid også, at det tyske marked for økologi er mere 
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veludviklet end det danske, idet de tyske forbrugere tidligere har haft et afløb for økologien. Jævnfør 

Ingleharts knaphedshypotese kan man således også hypotetisk antage, at prissensivitet og økologisk 

forbrug hænger sammen. 

4.4. Sammenfatning 
I det ovenstående har jeg redegjort for mit kulturelle ståsted og for Hofstede og Ingleharts teorier. 

Jeg tilslutter mig således Iben Jensens komplekse kulturbegreb, der siger, at kultur ikke kan måles eller 

vejes. Dette strider mod, at jeg anvender Hofstedes teori, idet hans kultursyn er funktionalistisk og at han 

således sætter dimensioner op for at måle kultur. Teorien anvendes dog alligevel ud fra en formodning om 

at kunne bidrage med en ny dynamik, idet mit og Hostedes kultursyn adskiller sig, og i det, at Hofstedes 

dimensioner fungerer som operationelt værktøj til at analysere de kulturelle forskelle og ligheder, der 

måtte være på DK og DE.  

Jeg tillægger mig et kulturrelativistisk syn i et forsøg på at frigøre mig fra mit eget kulturelle udgangspunkt. 

Idet jeg har valgt at lave en komparativ analyse, vælger jeg for dette speciale at se på nationalkulturer. 

Dette er dog ikke uden problemer, da det rejser spørgsmålet om, hvorvidt man kan se nationer, som det, 

der adskiller kulturer. Herunder kan der nemlig eksistere en del subkulturer. Formålet med specialet er dog 

at finde nationale tendenser og overordnede pejlemærker, for hvad der måtte være af forskelle og ligheder 

på det økologiske forbrug i hhv. DK og DE. 

I dette kapitel er der yderligere blevet redegjort for Hofstedes arbejde og hans 6 dimensioner, og herudfra 

er der blevet præsenteret en del hypoteser, der udgør grundlaget for mine empiriske undersøgelser. 

Ligeledes er der blevet redegjort for Ingleharts teori og hans arbejde med Worlds Value Survey. Hertil er 

der også blevet udledt nogle hypoteser, som også har dannet grundlag for mine empiriske undersøgelser. 
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Kapitel 5: Metode 2 – Empiriske undersøgelser 
I dette kapitel vil jeg med udgangspunkt i den ovenstående beskrevne teori redegøre for udarbejdelsen af 

mine empiriske undersøgelser. Formålet med dette kapitel er at beskrive tankerne bag de metoder, jeg 

anvender, for at kunne udpege og forklare de forskelle og ligheder, der måtte være på forbruget af økologi i 

de to lande. I dette kapitel fremgår derfor de valg, jeg har truffet i forbindelse med udviklingen og 

gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelserne og mine ekspertinterviews. Til slut vil jeg stille mig kritisk 

over for mit valg af metode. 

5.1. Spørgeskemaer 
Efter arbejdet med den teoretiske del af opgaven, gik jeg i gang med at indsamle den nødvendige empiri til 

at foretage en komparativ analyse. Jeg startede med den kvantitative del, som i denne afhandling er en 

spørgeskemaundersøgelse. I spørgeskemaet forsøgte jeg at få inkorporeret en del holdningsbaserede 

spørgsmål, for at få så meget supplerende kvalitativ info som muligt. Nedenfor beskrives mine metodiske 

overvejelser i forbindelse med undersøgelsesdesign, udvælgelse af respondenter, gennemførelse af 

spørgeskemaundersøgelsen og dataanalyse. 

5.1.1. Undersøgelsesdesign 
Spørgeskemaet er udarbejdet med det formål at undersøge forskelle og ligheder i forbruget af økologi i DK 

og DE (Se bilag 1 og 2). I bund og grund er et spørgeskema det samme som et standardiseret interview, 

forskellen er dog, at personen, der skal besvare spørgsmålene selv udfylder spørgeskemaet (Andersen 

2009: 174). Mit spørgeskema er udviklet ud fra princippet om, at der ingen overflødige spørgsmål er. Derfor 

er længden af spørgeskemaet begrænset til et minimum, men dog uden at gå på kompromis med 

afhandlingens informationsbehov. 

Spørgeskemaet indledes med en lille introduktion om, hvad jeg undersøger, så respondenten ved, hvad det 

drejer sig om. Her fortælles desuden om lodtrækningen af økologiske varer for 500 DKK/70 EUR blandt 

besvarelserne. Konkurrencens formål beskrives nærmere i næste afsnit. I introduktionen fortælles desuden, 

at besvarelserne er 100 % anonyme, hvilket er muligt, da spørgeskemaerne er fortaget online og ikke ved at 

opsøge respondenter på gaden. 

Rækkefølgen af spørgsmålene er nøje overvejet for at skabe det bedst mulige flow og for ikke at oparbejde 

modvilje hos respondenten. Derfor starter spøgeskemaet med spørgsmål, som har demografisk karakter, 

og som er lette at besvare som fx alder og postnummer og antal børn i husstanden. Herefter er 

spørgeskemaet bygget op som en balancegang mellem nemme spørgsmål og spørgsmål, som kræver lidt 

mere tankeproces og overvejelse. Fordi spørgeskemaet er designet til at give svar på mere 

holdningsbaserede spørgsmål, inkluderer det en del spørgsmål, der er udformet som likertskalaer 
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Likertskalaer er en slags spørgsmål, hvor respondenten ud fra en skala, der går fra fx ’meget højt’ til ’meget 

lavt’ skal angive, hvor vedkommende står i forhold til det angivne udsagn eller parameter (Boolsen 2008: 75 

f). Indimellem er en del spørgsmål med forudbestemte svarmuligheder, hvor respondenten bliver bedt om 

at sætte et eller tre kryds. Til sidst er der et kvalitativt element i spørgeskemaet, hvor respondenten frit har 

mulighed for at formulere sin holdning til økologi og dermed bidrage til et mere holdningsbaseret indblik i, 

hvad der ligger til grund for motivationen for at købe økologi i de to lande. 

 Nedenfor ses en oversigt over det teoretiske fundament for hvert enkelt spørgsmål. 

Figur 7: Teoretisk fundament i spørgeskema 

Emne Undersøgelsesgenstand Spørgsmål 

Demografi 

Alder 
Køn 
Postnummer 
Antal børn i husstanden 

1 
2 
3 
4 

Forbrugere af økologi Andel af økologisk forbrug 5 

Beslutningsprocessen:     

Høj/lavinvolveringskøb 
Andel af økologisk forbrug 
Hvornår købes økologi 

5 
13 

Problemerkendelse 

Grunde til at købe økologi 
Hvor højt hvilke parametre 
vægtes 
Holdning til økologi 

10 
7 
 

18 

Informationssøgning 

Grunde til at købe mere 
økologisk 
Enig i udsagn 
Enig i udsagn 

 
 

12 
16.2 
17.2 

Evaluering af alternativer 

 
Enig i udsagn 
Enig i udsagn 

 
15.4 
17.2 

Købsbeslutning 

Hvilke varer købes økologisk 
Hvor købes økologi 
Enig i udsagn 
Enig i udsagn 

 
 

8 
11 

15.1, 15.2, 15.3 
16.2 

Efterkøbsadfærd Holdning til økologi 18 

Kultur Hofstede:     

Magtdistance Enig i udsagn 16.1 
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Individualisme vs. kollektivisme 

Grunde til at købe økologi 
Grunde til at købe mere 
økologi 
Hvornår købes økologi 
Enig i udsagn 

10. 1, 10.2, 
10.5 

12.4, 12.6 
 

 13 
16.3 

Maskulinitet vs. femininitet 
Enig i udsagn 
Holdning til økologi 

16. 4, 16.5 
18 

Usikkerhedsundvigelse 

Geografisk betydning 
Tillid til mærkninger 
Enig i udsagn 
Enig i udsagn 
Enig i udsagn 

6 
9 

14.4 
16.1, 16.2 
17.1, 17.2 

Langsigtet vs. kortsigtet Enig i udsagn 17.3 

Selvforkælelse 
Hvornår købes økologi 
Enig i udsagn 

13.4 
17.4 

Kultur Inglehart:     

Postmaterielle værdier 

Hvor højt hvilke parametre 
vægtes 
Grunde til at købe økologi 
Enig i udsagn 

7 
 

10.8 
14.1, 14.2, 
14.3, 14.4 

Knaphedshypotese 

Grunde til at købe mere 
økologisk 
Holdning til økologi 

12 
18 

Socialiseringshypotese - - 

 

5.1.2. Udvælgelse af respondenter 
For at tiltrække så mange respondenter som muligt, blev der i hvert land udlovet en konkurrence, hvor der 

iblandt besvarelserne blev trukket lod om økologiske varer for hhv. 500 DKK og 70 EUR. Konkurrencen 

havde ikke kun til formål at tiltrække så mange respondenter som muligt, men også at sikre, at dem, som 

besvarede spørgeskemaet var interesserede i økologiske fødevarer.  

For at have et sammenligneligt grundlag segmenterede jeg fordelt på alder. Jeg ønskede primært at opnå 

kontakt til de 18 - 45 årige, fordi danske studier viser, at det er folk i en alder af 29 år, der har den højeste 

økologiandel med 10,3 % I DK. Desuden er det singlehusstande og familier med børn i 0-6 års alderen, som 

har de højeste økologiandele med hhv. 13,3 % og 10,7 % i 2014 (Bossen 2015). Det var naturligvis også et 

kriterie, at respondenterne skulle købe økologi. Mit primære mål var derfor at nå ud til dem, som anslår, at 

mere end 10 % af deres husholdningsindkøb er økologiske. Dette blev opnået dels ved at have 
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konkurrencen som gulerod, men også ved at få mit spørgeskema delt på diverse Facebooksider relateret til 

økologi.  

I første omgang blev begge spørgeskemaer delt blandt mit personlige netværk på Facebook. Her var jeg 

sikker på at kunne opnå mine mål for alderen, da mange i mit netværk er jævnaldrende med mig.  Ønsket 

var at opnå en Snowballeffekt, som er, når andre i et netværk deler linket med deres netværk osv. 

(Andersen et al 2004: 270). Det havde god effekt med det danske spørgeskema, og jeg fik således indfanget 

en del respondenter. Andet skridt var at få mit spørgeskema delt på sider, der var relevante for økologi. Jeg 

tog således kontakt til økologisk landsforening, der var så venlige at dele opslaget på deres side ’Generation 

Ø’. For at få delt det tyske spørgeskema tog jeg kontakt til ca. 15 Facebook-aktører, som er relevante for 

økologi, herunder Demeter, Fair Trade Deutschland, Alnatura, Bioland og BioMarkt. Desværre opnåede jeg 

ikke meget respons, dog var BioMarkt flinke til at dele mit spørgeskema på deres Facebookside. Tredje trin 

var derfor at lave et gæsteopslag på de mange tyske økologiske sider, som jeg håbede blev set af relevante 

respondenter. Spørgeskemaet blev slået op på den måde på ca. 15 sider to til tre gange.  

5.1.3. Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse 
Som tidligere nævnt er fremgangsmåden for denne afhandlings dataindsamling en 

spørgeskemaundersøgelse fortaget over nettet og fordelt på Facebook. Jeg anvendte udbyderen Survey-

xact til at opstille mit spørgeskema, der gjorde det let for mig at designe en professionelt undersøgelse. Før 

spørgeskemaet blev delt, blev der gennemført pilotforsøg af fem testpersoner, der alle gav deres feedback 

på opstilling og indhold. Dette blev gjort for at sikre et hensigsmæssigt setup, og at spørgsmålene var 

forståelige. Designet faldt på et spørgsmål pr. side for at sikre et let og overskueligt spørgeskema, der var 

nemt tilgængeligt. Spørgeskemaet kunne besvares, når respondenten havde tid alle tidspunkter på døgnet. 

Valget faldt på et spørgeskema over internettet af flere grunde. Dels fordi det muliggjorde mange 

besvarelser på forholdsvis kort tid, og dels fordi man gennem internettet opnår en større geografisk 

spredning blandt respondenterne, end hvis jeg fx havde valgt at stille mig på gaden i hhv. København og 

Berlin for at spørge forbipasserende. 

5.1.4. Dataanalyse 
Jeg har indsamlet i alt 552 respondenter fordelt på 124 respondenter fra DE og 432 fra DK. På trods af, at 

tallene varierer stort, anser jeg dem alligevel som sammenlignelige, da den procentvise fordeling af 

aldersgruppe og køn ligger tæt op ad hinanden. Desuden har begge respondentgrupper hovedsageligt 

ingen børn og er hovedsageligt kvinder (Bilag 3: 1, 3 og 4). Der vil blive redegjort for spørgeskemaernes 

grad af sammenlignelighed i næste afsnit. 
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Som følge af, at have valgt at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen over internettet, blev mine data 

indsamlet i digital form. Survey-xact gjorde det nemt at hente dataene i den form, jeg havde brug for; 

grafisk form eller tekstformat. Det betød, at mine data var klar til analyse umiddelbart efter afslutningen på 

undersøgelsen. Dette var en klar fordel, idet fejlkilder i form af fejlindtasninger o.l. blev holdt på et 

minimum. 

Til at analysere respondenternes holdninger til økologi i spørgsmål 18 har jeg anvendt en 

meningskondenseret analyse jf. Kvale (Kvale & Brinkmann 2014: 267 ff). Jeg beskriver denne nærmere i 

afsnit 5.2.1. Hertil har jeg lavet farvekoder med tematiseringer bragt op af respondenterne og opsummeret 

disse i bilag 3. 

5.1.5. Spørgeskemaernes sammenlignelighedsgrad 
I stedet for at betragte antallet af respondenter som gældende, vælger jeg i denne afhandling at se på den 

procentvise fordeling af svarene. Således valgte jeg at sammenholde de to respondentgrupper på tre 

parametre; alder, køn og børn i hustanden. 

Den første sammenlignelige faktor mellem de to respondentgrupper er deres alder. Her fremgår det af 

nedenstående graf, at de respondenter jeg har indsamlet, kan sammenholdes på den procentvise fordeling 

af alder. Således er 2 % af de tyske respondenter 17 år eller derunder. Derudover er 68 % af de danske 

respondenter mellem 18 - 30 år og 56 % af de tyske respondenter er det samme. En andel på 22 % danske 

respondenter er 31- 45 år. Det samme gør sig gældende for 26 % af de tyske respondenter. 8 % af de 

danske respondenter er mellem 46 – 60 år og dette er 15 % af de tyske respondenter også. En lille andel på 

2 % i DK udgør de 60 årige eller derover, denne aldersgruppe falder 1 % af de tyske respondenter inden for. 
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Figur 8: Respondenternes alder 

 

Ser man på respondenternes køn er det imidlertid også tydeligt, at de to respondentgrupper ligner 

hinanden i den procentvise fordeling. Således er 15 % af de danske respondenter mænd og 85 % kvinder. 

Iblandt de tyske respondenter gør det sig gældende, at 24 % er mænd og 76 % er kvinder. Her er det derfor 

tydeligt, at størsteparten hos begge respondentgrupper er kvinder. 

Figur 9: Respondenternes køn 

 

Jeg valgte også at se på, hvor mange børn, der var i husholdningen, for yderligere at sige noget om, hvor 

sammenlignelige de to respondentgrupper var. Her er der også grundlag for sammenligning, idet at 69 % 

danske respondenter ikke har nogle børn. Dette gør sig gældende for 72 % af de tyske respondenter. 18 % 
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af de danske og 17 % af de tyske respondenter har et barn. Og 8 % danske respondenter og 7 % tyske 

respondenter har to børn. Desuden har 5 % danske og 4 % tyske respondenter 3 børn. 

Figur 10: Antal børn i husstanden 

 

5.1.6. Metodekritik 
Mit mål var at samle 200 respondenter i hvert land. I den forbindelse kan man naturligvis diskutere, om 200 

er repræsentativt for en hel befolkning til at skabe et retvisende miniaturebillede af populationerne. Derfor 

kan man betvivle, om min stikprøvestørrelse danner grundlang for pålidelige data. Som før nævnt, og i 

henhold til mit socialkonstruktivistiske og hermeneutiske synspunkt, er formålet med denne afhandling dog 

ikke at finde frem til universelle sandheder, men snarere at udpege nogle overordnede tendenser. Da der 

er tale om en kvalitativ opgave med et stærkt begrænset omfang, må det betones, at det ikke er muligt at 

opnå nogen form for repræsentativitet. Formålet er ikke at generalisere, men at pege på en række 

tendenser, der ifølge mine data gør sig gældende for tyske og danske respondentgruppes motivation for at 

købe økologi.  

Da jeg ikke fik 200 respondenter i hvert land, men ca. 100 i DE og 400 i DK kan man yderligere betvivle, 

hvorvidt tallene kan sammenholdes. Jeg har valgt at behandle mine tal i procenter, hvilket bevirker, at 

tallene bliver bedre sammenlignelige. Dog må man holde sig for øje, at den tyske stikprøve ikke er lige så 

stor som den danske. Alternativt kunne man have valgt 100 danske respondenter ud og holdt dem op i mod 

de tyske. Dette havde dog bevirket, at meget datamateriale var gået tabt, hvilket havde været ærgerligt og 

spild af gode indsigter i respondenternes motivation for at købe økologi og deres holdning hertil. Derfor 

valgte jeg at opgøre mine respondentsvar i procenter, for at de stadig kunne sammenholdes. Ud fra et 

kvantitativt synspunkt gør det muligvis min undersøgelse mindre valid, idet størrelsen af stikprøverne ikke 
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er lige store. Set fra et kvalitativt synspunkt, gør det imidlertid undersøgelsen mere valid, idet jeg får indsigt 

i flere respondenters holdninger. Målet for undersøgelsen var da heller ikke at opnå rene kvantitative fakta, 

men netop også at få kvalitative observationer med, hvilket stemmer overens med opgavens 

hermeneutiske synspunkt. 

Når man behandler spørgeskemaundersøgelser, er man i øvrigt nødt til at medtage bias, som er 

uoverensstemmelser mellem virkeligheden og det spørgeskemaundersøgelsen viser (Boolsen 2008: 228). 

Bias findes i mange former, men konkret for min undersøgelse gør det sig gældende, at folk kan finde på at 

svare ukorrekt i forhold til realiteten. Økologi er et emne, hvor folk forventes gerne at ville fremstå så 

korrekte og dedikerede som muligt, hvorfor det er naturligt at pynte lidt på sandheden. Der kan også være 

faktorer, der bevirker, at folk er ubvidste om, hvorfor de forbruger som de gør.  

Et andet konkret bias, der gør sig gældende for min undersøgelse, er hvorvidt de tyske respondenter er 

tyske. Jeg har et tysktalende netværk, der er bosat i Belgien, nær den tyske grænse. Da jeg har brugt 

snowballeffekten gennem mit netværk, er en lille andel af mine tysktalende respondenter i virkeligheden 

fra Belgien. Det afsløres ved angivelsen af postnummer, hvor tre respondenter angiver belgiske postnumre. 

I øvrigt må det siges, at snowballeffekten, hvor en respondent henviser til den næste, er et godt middel til 

at indsamle mange respondenter. Dog må det bemærkes, at det er en diffus metode, da man ikke kan 

danne sig et klart overblik over respondenterne, eller styre hvilken målgruppe man får fat i. 

Desuden må man i mit konkrete tilfælde kommentere på brugen af oversættelse i den tyske 

spørgeskemaundersøgelse. Således stod det efter indsamlingen klart, at oversættelsen af økologi med det 

tyske ord ’Biologie’ ikke er komplet forenelig og sigende. Dette kom til udtryk, idet flere respondenter har 

svaret i spørgsmål 18, som om jeg spurgte ind til videnskaben biologi, hvilket må siges at være en fejlkilde. 

Jeg skulle klart have givet udtryk for, at jeg mente ’biologisch erzeugte Lebensmittel’. Hvorom alt er, har et 

flertal af respondenterne dog forstået konteksten, og deres svar er anvendelige. Desuden er der nogle 

spørgsmål, hvor svarkategorierne ikke har været tilstrækkelige. Et eksempel herpå er spørgsmål 10, hvor 

mange respondenter under kategorien ’andet’ tilkendegiver elementer som ’dyrevelfærd’ og ’sundhed’ 

som grunde til at starte med at købe økologi (Bilag 3: 10). 

5.2. Interviews 
Anden del af min empiri består af ekspertinterviews. Disse udgør den kvalitative del af min undersøgelse. 

Ekspertinterviews bidrager med en professionel indsigt til afhandlingen, og udgør derfor sammenholdt med 

spørgeskemaerne et vigtigt bidrag til opgaven. I dette afsnit kommer jeg nærmere ind på mine konkrete 

overvejelser i forbindelse med anvendelsen af denne metode. Nedenfor beskriver jeg derfor forløbet af 

interviewene. Herunder beskriver jeg mine overvejelser inden for design af spørgsmål/interviewguiden, 
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udvælgelsen af eksperter, gennemførelse af interviewene og efterbehandling af materialet jf. Kvales syv 

faser af interviewundersøgelse.  

5.2.1. De syv faser af interviewundersøgelse 
Kvale beskriver det kvalitative interview som en social praksis, hvor de videnskabelige data indsamles i 

samspillet mellem interviewer og informant. Det kvalitative interviews semi-strukturerede form består i, at 

der hverken er tale om en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgsmål (Kvale 2008: 11). Begge 

interviews er bygget op omkring Kvales syv faser af interviewundersøgelse. Disse er tematisering, design, 

interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann 2014: 154 f). 

I fasen tematisering formuleres formålet med undersøgelsen og opfattelsen af temaet før undersøgelsen 

begynder. Undersøgelsens elementer af hvorfor og hvad afklares i denne fase (Kvale & Brinkmann 2014: 

154 ff). Denne fase tog jeg allerede stilling til, da jeg i opstartsfasen beskrev min problemformulering og 

formålet med afhandlingen. Temaet for interviewene var således at afdække, hvad forskellene og 

lighederne i forbrugeradfærden i økologiske køb var i DK og DE. 

I designfasen planlægges undersøgelsens design med henblik på at opnå den tilsigtede viden (Kvale & 

Brinkmann 2014: 154 ff). I denne fase var min opgave derfor at designe mine spørgsmål således, at jeg fik 

den viden, jeg ønskede fra mine udvalgte eksperter. Jeg målrettede spørgsmålene til den enkelte person ud 

fra en formodning om, hvilken viden vedkommende havde. For at give eksperterne så god tid som muligt til 

at forberede sig, sendte jeg i begge tilfælde min interviewguide i forvejen. For at se spørgsmålene til de 

enkelte eksperter henvises til bilag 4 og 5.  

Næste fase er interview, hvor interviewene gennemføres på grundlag af interviewguiden og med en 

reflekteret tilgang til den viden, der søges. Her bør også overvejes interviewpersonernes relationer (Kvale & 

Brinkmann 2014: 154 f). I denne fase gennemførte jeg to interviews: 

Mit første interview var med Malene Aaris, administrator af den danske organisation Bio aus Dänemark. 

Organisationen blev etableret i 1999 i Juelsminde hos Aarstiderne og er i dag en sammenslutning af 34 

virksomheder. Missionen for organisationen er at få økologiske fødevarer ud over de danske grænser til 

Tyskland (Bilag 5: A). Jeg havde læst om organisationen gennem en artikel på maskinbladet.dk og 

kontaktede således Malene Aaris over telefonen, for at forespørge om et interview. Hun inviterede mig til 

at komme hen på organisationens kontor i Klostergade i Aarhus, hvor jeg tog hen for at gennemføre 

interviewet d. 7/4.2016. Malene Aaris blev valgt som interviewperson ud fra den formodning, at hun ville 

være kompetent til at udtale sig om det tyske marked for økologi. Denne formodning kom jeg frem til efter 
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at læse artikler om organisationen. Min formodning viste sig at være korrekt og Malene Aaris var i den grad 

kompetent til at udtale sig om det økologiske marked i DE. Interviewet blev optaget på lydfil. 

Mit andet interview var med økologichefen for Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen. Landbrug og 

Fødevarer er en erhvervsorganisation, hvis medlemmer er danske landmænd, både økologiske og 

konventionelle, samt fødevarevirksomheder, bl.a. Arla, Thise og Danæg. Formålet med organisationen er at 

skabe gode rammer for både landmændene og fødevarevirksomhederne (Bilag 4: A). I forbindelse med et 

andet projekt har jeg tidligere snakket med Kirsten Lund Jensen og herigennem konstateret, at hun har stor 

og indsigtsfuld viden inden for mit undersøgelsesfelt. Jeg tog derfor kontakt til Kirsten Lund Jensen, som 

inviterede mig til en samtale på hendes kontor på Axelborg d. 29/4.2016. Som forventet vidste Kirsten 

meget om økologi i Danmark og var kompetent til at udtale sig om området. Interviewet blev optaget på 

lydfil. 

Fjerde fase af en interviewundersøgelse består i at transskribere sine interviews for at forberede dem til 

analyse (Kvale & Brinkmann 2014: 154 f). Denne fase valgte jeg at gennemføre ved at lave 

meningskondenserede referater af mine interviews. Dels fandt jeg ikke, at rammerne for afhandlingen gav 

tid til en fuldbyrdet transskription og dels fandt jeg det overflødigt, da jeg ikke ønskede at analysere 

dybdegående og ordret, hvad der blev sagt. Det gav derfor bedre mening at gennemhøre interviewene 

flere gange og derudfra lave et referat af hvert enkelt interview, der fangede essensen af eksperternes 

viden. For at opnå validitet for interviewene sendte jeg referaterne til eksperterne og opfordrede dem til at 

komme med præciseringer og eventuelle tilføjelser. Kvale udtaler følgende om meningskondensering: 

”Meningskondensering bygger normalt på kodning og indebærer en kortere formulering af 

de meninger, interviewpersonerne udtrykker. Lange udsagn komprimeres til kortere udsagn, 

hvor det centrale i det, der er sagt, omformuleres til få ord.” (Kvale & Brinkmann 2014: 269) 

Jeg har således taget essensen af ekspertpersonernes udtalelser og kondenseret dem ned til temaer. Ved at 

lave meningskondenserede referater har jeg bevæget mig over i femte fase af en interviewundersøgelse, 

der handler om analysen. Her afgøres på basis af undersøgelsens formål og emne, hvilke analysemetoder, 

der passer til interviewene (Kvale & Brinkmann 2014: 154 f).  

Den sjette fase er verifikation, hvor validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af 

interviewresultaterne fastslås (Kvale & Brinkmann 2014: 154 f). Jeg beskæftiger mig til dels med dette 

emne i afsnit 2.1.1., hvorfor jeg kun kort vil berøre det her også. Konkret for interviewene må man 

bemærke, at der er så få interviews, så der kun er en ringe grad af generaliserbarhed - hvis nogen 
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overhoved. Som tidligere nævnt er det dog ikke formålet for afhandlingen at generalisere, men nærmere at 

udpege tendenser.  

Den syvende og sidste fase er rapportering, hvor undersøgelsens resultater og de anvendte metoder 

kommunikeres ud (Kvale & Brinkmann 2014: 154 f). Til dette punkt på man påpege, at denne afhandling i 

sin helhed udgør den sidste fase, idet den er det færdige produkt, der skal vise resultaterne af mine 

undersøgelser. 

5.2.2. Metodekritik 
Ved semi-strukturerede interviews må man være opmærksom på flere kritikpunkter. Dels må man erkende, 

at ekspertpersonerne, man interviewer er individuelle personer og derfor naturligvis farvet af personlige 

holdninger. Desuden må man forvente, at deres professionalisme udspringer af den organisation de 

arbejder for og derfor også er farvet heraf. Man må således tage højde for, hvorvidt interviewpersonen er 

farvet af vedkommendes tilknytning til emnet og i så fald hvordan, og i hvilken grad dette bør anses som en 

fejlkilde. I denne afhandling er jeg derfor opmærksom på, at mine kvantitative kilder kommer fra 

enkeltpersoner og, som før nævnt, ikke er generaliserbare.  

En anden fejlkilde i semi-strukturerede interviews kan være, at interviewpersonerne ikke ønsker at udtale 

sig om emnet af en personlig eller følelsesmæssig årsag.  I denne afhandling beskæftiger jeg mig dog 

hverken med private eller følsomme emner, hvorfor dette ikke var en bekymring for mig.  

5.3. Sammenfatning 
I dette kapitel har jeg redegjort for de metodiske overvejelser, der ligger til grund for udarbejdelsen og 

gennemførelsen af mine kvantitative og henholdsvis kvalitative undersøgelser. Disse udgør spørgeskemaer 

og kvalitative, semi-strukturerede interviews. Undersøgelserne, som jeg har beskrevet i dette kapitel, 

medvirker til, at jeg i det følgende kapitel kan identificere og forklare forskelle og ligheder i motivationen 

for at købe økologi hos hhv. de danske og tyske forbrugere i henhold til min problemformulering. 
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Kapitel 6: Analyse 

Det følgende kapitel udgør en sammenkobling af metodevalg, den anvendte teori og mine empiriske 

undersøgelser. Formålet med kapitlet er at analysere og fortolke resultaterne af mine kvantitative og 

kvalitative undersøgelser på baggrund af teorien med udgangspunkt i mit metodevalg. 

Analysen er et komparativt studie mellem DK og DE, således at jeg kan identificere forskelle og ligheder i 

forbrugeradfærden. Kapitlet indledes med at gennemgå forbrugeradfærden i beslutningsprocessens fem 

faser. Dernæst behandler jeg mine hypoteser, som jeg har formuleret ud fra Hofstedes teori og analyserer 

dem mod min indsamlede empiri. Slutteligt gør jeg det samme for de hypoteser formuleret ud fra 

Ingleharts teori. 

6.1. Den økologiske købsbeslutningsproces 
Jeg vil her gå i dybden med de adfærdsmæssige processer, som respondentgruppen har ved køb af 

økologiske varer. Formålet med dette afsnit er således at få et indblik i de tyske og danske respondenters 

vej gennem beslutningsprocessens fem faser i økologiske varekøb. 

6.1.1. Involvering 
Før det er muligt at gennemgå de fem faser, må det afgøres, om der ved økologiske køb er tale om en lav 

eller høj involveringsgrad. Ved fødevarer siges det generelt, at der er tale om en lav involveringsgrad (Pride 

& Ferrell 2008: 121). Men i dette tilfælde er der imidlertid tale om økologiske fødevarekøb, hvor der kan 

argumenteres for at være større refleksion, og at købet påvirker forbrugeren i højere grad. Som nævnt i 

afsnit 3.2. har produkter med høj involvering ofte noget at gøre med produkter, der er synlige for andre, 

men også produkter, som har betydning for personens ve og vel (Pride & Ferrel 2008: 121 f). Dermed 

menes, at selvom man kan beskrive økologiske varer som et rutinepræget fødevareindkøb, kan man også 

beskrive økologiske køb som produkter, der har stor betydning for den enkelte person. Eksempelvis nævner 

mange respondenter fra både DK og DE i svaret på spørgsmål 18 i spørgeskemaundersøgelsen, at indtaget 

af færre kemikalier og deres egen sundhed ligger dem meget på sinde, når de køber økologi (Bilag 3: 18). 

Ambivalensen i, at købet af økologiske fødevarer kan have både lav og høj involveringsgrad underbygges 

desuden af Kirsten Lund Jensen. Hun siger, at der er økologiske fødevarekategorier, hvor det slet ikke 

overvejes om varen skal være konventionel eller økologisk, men der også er varegrupper som fx kød, hvor 

det overvejes nøje (Bilag 4: J). Hermed kan økologiske køb altså både have høj og lav involveringsgrad alt 

efter, hvor ofte varen købes, og hvilken vare, der købes. 

For at fastslå, hvor meget mine respondenter involverer sig i økologiske køb, spurgte jeg i spørgsmål 5 ind 

til hvor stor en andel af deres samlede indkøb, der var økologisk. Dels for at få et indblik i, om dem jeg 

spurgte også købte økologi, men også for at få indsigt i, hvor elitære forbrugere jeg havde med at gøre. 
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Med elitære menes, hvor engagerede forbrugerne er i økologi og i undersøgelsen er der primært tale om 

forbrugere, som har en andel af økologiske køb over 80 %. 

Figur 11: Samlet andel af økologi 

 

I DK er der en stor andel af respondenterne, som har et økologisk forbrug på 40 % eller derover. Hvad der 

imidlertid kendetegner de tyske respondenter er, at de enten køber under 30 % økologisk eller har en andel 

på 80 % eller derover. Ud fra det kan man antage, at der i DE oftere er tale om et ’enten eller’ valg og, at 

man i her i højere grad arbejder med færre økologiske forbrugere. Til gengæld har man et mere eliteært 

segment, der i højere grad går op i økologi. Det underbygges desuden af både Malene Aaris og Kirsten Lund 

Jensen, der begge siger, at det er kendetegnende for de tyske forbrugere, at de, der køber økologi, går ind 

for det på mange flere fronter og køber flere varegrupper (Bilag 4: C og 5: F). I DK er der imidlertid også en 

ret stor andel på 23 %, der svarer, at de har et økologisk forbrug på over 80 %. Det må antages, at folk som 

har en økologisk andel af deres indkøb over 80 % aktivt opsøger økologi, når de handler. Man kan derfor 

sige, at der kan være tale om højinvolveringskøb fra den gruppe, som køber 80 % eller derover. Dette 

kommer også til udtryk i mange respondenters tilkendegivelser af holdninger, hvor respondenter både fra 

den tyske og den danske del svarer, at de køber økologi for at værne om miljø, dyrevelfærd og egen 

sundhed (Bilag 3: 18). Omvendt kan man, som før nævnt, også vurdere, at der ved fødevarekøb er tale om 

et rutinekøb og, at der er visse varekategorier, som ikke overvejes nøjere før de købes økologisk (Bilag 4: J).  

For yderligere at fastslå hvilken slags involvering der er tale om, spurgte jeg i spørgsmål 13 ind til, hvornår 

respondenterne køber økologi. Her var det klare svar i begge lande, at økologi oftest bliver købt i 

hverdagen. 
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Figur 12: Hvornår købes økologi 

 

Det må derfor konstateres, at der ifølge min empiri, ikke kan skelnes hårdt mellem høj og lav involvering i 

økologiske fødevarekøb. Her ses nemlig både indikationer på, at økologiske fødevarer skaber stort 

engagement hos respondentgruppen, som derfor formodes at gennemgå alle fem faser af 

købsbeslutningsprocessen. Samtidig kan man betragte økologiske fødevarer som et hverdagskøb, der ifølge 

teorien har lav involvering. Ligeledes dækker kategorien ’økologiske fødevarer’ over et væld af produkter, 

hvor man må formode, at der er forskel på, hvorvidt man går igennem alle faser, alt efter hvilken 

varekategori der købes. Som supplement til købsbeslutningsprocessens fem faser indfører jeg til denne 

afhandlings formål derfor begrebet dualinvolvering, da jeg går ud fra, at dette må være dækkende for at 

gennemgå alle faserne i købsbeslutningsprocessen og gøre sig gældende for økologiske køb. Ved at 

betragte økologiske køb som køb med dualinvolvering, muliggør det, at man kan beskrive dem som 

situationsbestemte og dermed også omgå teoriens lettere lineære og forsimplede syn på, hvordan indkøb 

foregår. 

6.1.2. Problemerkendelse 
I forhold til beslutningsprocessens første fase (Andersen et al 2004: 146) har jeg valgt at se på, hvilke behov 

ud fra Maslows behovspyramide respondentgrupperne søger dækket.  

Helt i bunden af Maslows behovspyramide ligger de fysiske behov (Andersen et al 2004: 134). Her kan man 

konstatere, at økologiske varer kan dække et væsentligt af disse behov, nemlig sult. Bevæger man sig opad 

i pyramiden, finder man behovet for tryghed (Andersen et al 2004: 134). Her kan man også antage, at 

økologi kan dække et behov i form af færre kemikalier. Dette kommer bl.a. til udtryk i ’andet’ kategorien 

ved spørgsmål 10 – grunde til at starte med at købe økologi. Her svarer mange respondenter både i DK og i 
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DE som tilføjelse, at de startede med at købe økologi for deres egen sundheds skyld og for at få færre 

pesticider. Eksempelvis svarer en respondent: ”Viden om, at sprøjtegifte er i kroppen i længere tid” og en 

anden svarer: ”Sundhed, færre sprøjtegifte i mad og dermed i kroppen.” Økologi kan altså bidrage til, at 

man føler større fødevaresikkerhed.  

Bevæger man sig endnu højere op i Maslows behovspyramide finder man de sociale behov (Andersen et al 

2004: 134). Her kan man observere en klar sammenhæng mellem det at få børn og begynde at købe 

økologi. 59 % af de danske og 54 % af de tyske respondenter vægter deres egen og deres families sundhed 

meget højt, når de bliver spurgt herom i spørgsmål 7.6. (Bilag 3: 7). I spørgsmål 10 svarer 13 % af de danske 

respondenter, at deres økologiske køb startede på grund af familiestiftelse. Her svarer 8 % af de tyske det 

samme (Bilag 3: 10). I spørgsmål 18 svarer flere respondenter også, at deres økologiske køb har noget med 

familiestiftelse at gøre (Bilag 3: 18). Herudfra kan man antage, at man ved at købe økologisk, dækker en 

slags socialt behov inden for familien.  

Næste trin i pyramiden er egobehovene. Disse handler især om påskønnelse fra andre og om selvværd 

(Andersen et al 2004: 134). Hertil peger Malene Aaris på, at især tyske forbrugere formodes at købe 

økologi, for at opnå en hvis påskønnelse fra andre (Bilag 5: E). Dette underbygges imidlertid ikke af 

respondentsvarene, hvor der i spørgsmål 7.4. spørges ind til, hvor højt familie og venners indflydelse spiller 

en rolle, når respondenterne køber økologi. Her svarer kun 6 %, at de vægter indflydelsen højt i DK og 4 % i 

DE (Bilag 3: 7). Ud fra mine data kan det altså ikke bekræftes, at de tyske respondenter skulle købe ud fra et 

ønske om påskønnelse fra andre. Dette kan dog være et af de elementer, hvor der er bias i 

spørgeskemaundersøgelsen. Denne diskussion vil jeg vende tilbage til i afsnit 6.2.3. 

Sidste trin i behovspyramiden er selvrealisering. Her handler det om at dække et behov for egen kreativ 

udfoldelse, men også om at dække et behov for moral (Andersen et al 2004: 134). I økologiske køb ligger 

der ofte et vist moralsk og etisk element. Dette kommer især til udtryk hos både de danske og tyske 

respondenter i spørgsmål 10, hvor der spørges ind til, hvilke grunde respondenterne havde til at starte med 

at købe økologi. Her svarer 78 % af de danske respondenter miljø, og for de tyske respondenter svarer 81 % 

det samme. Miljø udgør dermed den suverænt største grund til at starte med at købe økologi. Men som 

nævnt i min metodekritik, er det her, at jeg har glemt at tilføje nogle essentielle svarkategorier, idet mange 

under feltet ’andet’ svarer dyrevelfærd og egen sundhed som grunde (Bilag 3: 10). Også i spørgsmål 18 

kommer det tydeligt frem, at mange respondenter har miljø og dyrevelfærd som primære årsager til, at de 

køber økologi. Eksempelvis svarer en:” Økologi er bedst for mennesket, samt for dyrene. Miljøet bliver i 

lavere grad påvirket negativt ved økologisk landbrug.”. En anden svarer: „Wichtig für Nachhaltigkeit und 

Umwelt, schöner Nebeneffekt ist eine etwas gesündere Nahrung.” (Bilag 3: 18). Det vil altså sige at det 
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moralske aspekt har stor betydning for respondenterne, og dermed kan man antage, at økologi også 

dækker et behov for selvrealisering. 

Når man behandler emnet problemerkendelse, og i forlængelse af at koble økologi og selvrealisering, må 

man også bearbejde problemerkendelse på et niveau, der når ud over det enkelte individ. Nemlig på det 

niveau, hvor forbrugeren ser ud over egne behov og ser de behov, som miljøet og dyrene har. Dette har jeg 

valgt at kalde ’den større problemerkendelse’. Her erkender forbrugeren i sin enkelthed, at der er brug for 

at man også tager hensyn til miljø og dyrevelfærd, og starter derfor med at købe økologi. 

6.1.3. Informationssøgning 
I anden fase af købsbeslutningsprocessen gennemgår forbrugeren en informationssøgning (Andersen et al: 

2004: 147). Som før nævnt, er der ifølge Andersen fem forhold, som bestemmer informationssøgningens 

omfang. Disse er: Produktets interessegrad, mærkedifferentiering, oplevet risiko, nytte ved yderligere 

information og omkostninger ved informationssøgning. 

Med hensyn til produktets interessegrad blev det slået fast i afsnit 6.1.1., at der ved økologiske køb er tale 

om et dualt involveringskøb. Angående mærkedifferentieringen spurgte jeg i spørgsmål 17.2. ind til 

varemærkernes betydning i økologiske køb, og fik i DK det svar, at det var 30 %, der erklærede sig enige 

eller meget enige i, at bestemte mærker havde stor betydning, når de køber økologi. Deri var 50 % enige 

eller meget enige blandt de tyske respondenter (Bialg 3: 17). Dette stemmer overens med Kirsten Lund 

Jensens antagelse om, at varemærker har større betydning i DE (Bilag 4: F). Det må derfor vurderes, at 

mærkedifferentieringen opleves større i DE end i DK.  

Den oplevede risiko ved at købe økologi må stilles i kontrast til den oplevede risiko ved at købe 

konventionelle varer. Hertil må siges, at respondenterne oplever mindre risiko ved økologiske varer end 

konventionelle, hvilket fremgår af svarene til spørgsmål 18 gældende for begge lande. Med hensyn til 

nytten ved at få mere information svarer 4 % af de danske respondenter i spørgsmål 12, at bedre 

information kunne få dem til at købe mere økologi. Til gengæld svarer 21 % af de tyske respondenter det 

samme. Dette vil sige, at der hos de tyske respondenter er et ønske om mere information i forhold til 

økologi, som ikke er der blandt de danske respondenter. 
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Figur 13: Grunde til at købe mere økologi 

 

Med hensyn til information på emballagen, er det imidlertid relativt vigtigt for begge respondentgrupper at 

have dette. Således svarer 72 % af de danske respondenter i spørgsmål 16.2, at de er meget enige eller 

enige i, at det er vigtigt at have information om varen på emballagen. Her svarer 79 % af de tyske 

respondenter det samme.  

Figur 14: Information på emballagen 

 

Desuden er det for informationssøgningen vigtig at vide, om den er intern (stored in memory) eller ekstern 

jf. afsnit 3.3.2. Hertil må man sige, at da der spørges ind til kampagnernes påvirkning til at købe mere 

økologi i spørgsmål 12 svarer kun 1 % af de danske, og 5 % af de tyske respondenter, at dette kunne få dem 

til at købe mere økologi. De samme tal gør sig gældende, når der spørges ind til, hvorvidt venner og 
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famillies indflydelse kan spille en rolle (se figur 13). Dette vidner om, at informationssøgningen i høj grad er 

intern, og at respondentgruppen ikke søger eksterne kilder til informationssøgningen, når de køber 

økologisk.  

6.1.4. Evaluering af alternativer 
Næste fase er evaluering af alternativer (Andersen et al 2004: 150). Her skal det slås fast, om 

konventionelle varer er en del af respondenternes consideration set. Det har jeg gjort ved i spørgsmål 15.4. 

at spørge ind til, hvor enige respondenterne er i, at overveje, om de skal købe den konventionelle vare eller 

den økologiske. Hertil svarer 31 % af de danske respondenter, at de er enige eller meget enige, og 40 % af 

de tyske respondenter svarer det samme.  

Figur 15: Økologisk eller konventionel vare 

 

Det vidner om, at de konventionelle varer er en del af respondenternes consideration set, men måske ikke i 

så udpræget grad som man kunne have forventet. I spørgsmål 17.2. kan man til gengæld se en forskel på de 

to respondentgrupper.  
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Figur 16: Varemærkes betydning 

 

86 % danske respondenter erklærer sig meget enige eller enige i, at de gerne skifter varemærke, så længe 

varen er økologisk. Dette gør sig gældende for 60 % af de tyske respondenter. Deraf kan man udlede, at de 

tyske forbrugere, som før nævnt, er mere mærkeloyale og derfor arbejder med et mindre consideration set. 

6.1.5. Købsbeslutning 
Fjerde fase er købsbeslutningen. Her handler det basalt set om at købe eller ikke at købe (Andersen et al 

2004: 153). To generelle faktorer kan spille ind på købet ifølge Kotler og Keller. Disse er andres attitude til 

produktet og uforudsete situationsbestemte faktorer (Kotler og Keller 2009: 121). I forhold til andres 

attitude spørger jeg i spørgsmål 16.3. ind til, hvor enige respondenterne er i, at venner og families 

holdninger har indflydelse på deres økologiske køb. Hertil erklærer 19 % af både de danske og tyske 

respondenter sig enige eller meget enige (Bilag 3: 16). Ud fra respondentgruppen kan man derfor 

konkludere, at denne faktor ikke ser ud til at have stor indflydelse på økologiske køb. Ser man derimod på 

en situationsbestemt faktor som udbud, er der i begge lande bred enighed om, at økologiske produkter er 

let tilgængelige. Når der således spørges ind til dette i spørgsmål 15.1., erklærer 81 % af de danske og 86 % 

af de tyske respondenter sig meget enige eller enige. Mindre bliver andelen dog, når det i spørgsmål 15.2. 

handler om, om varen er tilgængelig i det lokale supermarked - her svarer 58 % af danskerne og 52 % af 

tyskerne, at de er enige eller meget enige (Bilag 3: 15). Når det kommer til, om varegrupperne er 

tilfredsstillende, er der imidlertid forskel på de to respondentgrupper. 
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Figur 17: Udbud af økologi 

 

Således erklærer kun 31 % af de danske respondenter sig meget enige eller enige i, at de kan får de 

varegrupper, de vil have økologisk, holdt op imod 65 % af de tyske respondenter, der synes det samme. Her 

ses altså en væsentlig forskel på de danske og tyske respondentgrupper. Man kan dog antage, at det 

skyldes, at de tyske forbrugere ofte køber ind i økologiske supermarkeder, hvor udbuddet er større. Dette 

underbygges både af Malene Aaris og Kirsten Lund Jensen (Bilag 4: F og 5: B) og også af respondentsvarene 

til spørgsmål 11. Her angiver 67 % af de tyske respondenter, at de køber økologi i Biomarkt og 39 % i 

Alnatura, som begge er økologiske supermarkeder. I Danmark angiver størstedelen, at de køber økologi i 

Netto med 65 % og dernæst Rema med 38 % (Bilag 3: 11). Her er altså en væsentlig forskel at se blandt de 

to respondentgrupper i og med, at de tyske respondenter køber ind i økologiske supermarkeder, hvorimod 

de danske køber ind i konventionelle supermarkeder. 

For at fastslå hvilken købsadfærdstype, der er tale om, når respondentgruppen køber økologiske fødevarer, 

har jeg valgt at se på hvilke varegrupper, respondenterne køber økologisk. Dette har jeg spurgt ind til i 

spørgsmål 8.  
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Figur 18: Økologiske varegrupper 

 

Som det fremgår af ovenstående graf er frugt og grønt den største kategori hos respondenterne i begge 

lande. Herefter kommer mejeri og derefter kolonialvarer i DK og kød og fisk i DE. Med disse varer er der 

tale om dagligvareprodukter, hvorfor den komplekse købsadfærd kan udelukkes, da der ikke er tale om et 

dyrt, risikobetonet køb, som kræver en omfattende informationssøgningsproces. Her menes ofte biler og 

fjernsyn o.l. Man kan derimod snakke om adfærd rettet mod acceptabel løsning, da mærkedifferentieringen 

jf. spørgsmål 17.2 er lav i DK. Dette antyder, at forbrugeren er engageret i købet, i og med at det er 

økologisk, men at mærkerne har mindre betydning. Der tilstræbes her altså et fornuftigt køb jf. teorien 

(Andersen et al 2004: 144). For at man kan tale om den variationssøgende adfærd, må varen have lav 

involvering, og der må være stor forskel på de enkelte mærker (Andersen et al 2004: 144 f). Som før 

vurderet, er der ved økologiske køb tale om varer med dual involvering. Man må derfor nærmere antage, at 

den rutinebetonede købsadfærd træder i kraft, da der er tale om køb, som fortages ofte og vanemæssigt 

(Andersen et al 2004: 145). Det vurderes altså, at der primært er tale om to købsadfærdstyper ved 

økologiske køb, nemlig adfærd rettet mod acceptabel løsning og den rutinebetonede købsadfærd. 

6.1.6. Efterkøbsadfærd 
Efter købet er fortaget gennemgår køberen en efterkøbsadfærd. Denne har indflydelse på, hvordan 

forbrugeren skiller sig af med produktet, og om forbrugeren vil købe produktet igen (Kotler og Keller 2009: 

213 f). For at se nærmere på dette, arbejder jeg med respondenternes holdning til økologi i spørgsmål 18. 

Her er ingen indikatorer på, at respondenterne ville stoppe med at købe økologi, nærmere det modsatte. 

Eksempelvis svarer mange, at der burde være mere økologi, og at økologi burde være normen. En udtaler 

fx: ”Det er absurd at økologi er det ekstraordinære, mens konventionelt er det ’konventionelle’.”. En anden 

skriver: ”Bio ist absolut wichtig. Der Markt muss weiter wachsen.” (Bilag 3: 18). 
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6.1.7. Sammenfatning 
I det ovenstående har jeg redegjort for både de danske og tyske respondenters købsbeslutningsprocesser i 

forbindelse med køb af økologiske varer. Først blev det fastslået, at der hverken er tale om høj eller lav 

involveringsprodukter, men nærmere dualinvolvering.  

I forhold til Maslows behovspyramide, dækker økologiske køb det basale behov, behovet for tryghed og det 

sociale behov. Der er imidlertid tvivl om, hvorvidt man kan antage, at ego-behovet er dækket. Man kan 

derimod konkludere, at selvrealiseringsbehovet bliver dækket i form af morale, etik og erkendelsen af, at 

der er et større problem, som går ud over individet selv.  

I informationssøgningen må det konstateres, at der opleves større varemærkedifferentiering i DE end i DK. I 

DE oplever respondenterne desuden større nytte ved yderligere information om økologi end i DK. Dog er 

det i begge lande vigtigt med information om produktet på emballagen. I begge lande er der tale om en 

intern søgning, idet kampagner, familie og venner kun i lav grad kan få respondenterne til at købe mere 

økologi. 

I henhold til alternativer er den konventionelle vare ikke så stort et alternativ, som man kunne forvente i 

begge lande. Hvad der dog gør sig gældende for respondentgruppen er, at de tyske respondenter er mere 

mærkeloyale end de danske, og derfor også arbejder med et mindre consideration set. 

I forhold til købsbeslutningen er respondenterne i begge lande enige om, at økologi er let tilgængeligt. 

Danskerne savner dog et større udbud generelt. Man kan i begge lande se, at frugt, grønt og mejeri er de 

største varegrupper. Man kan derfor vurdere, at der er en adfærd rettet mod acceptabel løsning, da 

mærkevaredifferentieringen er lav i DK, og der tilstræbes et fornuftigt køb. Man kan imidlertid også antage, 

at der er tale om rutineret købsadfærd, da de økologiske indkøb foretages ofte og vanemæssigt. 

Med hensyn til efterkøbsadfærden, er der ingen indikator på, at respondentgruppen skulle stoppe med at 

købe økologi. Tværtimod ønsker flere, at økologi blev det ’konventionelle’ valg. 

I det følgende afsnit ser jeg nærmere på mine opstillede hypoteser ud fra Hofstedes teori og holder dem 

således op mod min empiri. 

6.2. Dimensionerne og det økologiske forbrug  
Som nævnt i kapitel fire anvendes Hofstedes dimensioner til at udpege de forskelle og ligheder, der ifølge 

teorien måtte være på det danske og tyske forbrug af økologi. Det er mig bevidst, at Hofstede ikke direkte 

siger noget om økologisk forbrug. Hofstedes dimensioner er dog, som tidligere nævnt, anvendelige og 



Økologiske fødevarer i Danmark og Tyskland 

 
 

59 
 

operationelt praktiske som overordnede værktøjer til at se på kulturforskelle. For derfor at kunne antage 

noget om økologisk forbrug og Hofstedes dimensioner, har jeg anvendt De Mooijs udledninger om 

Hofstedes dimensioner og forbrug. Disse vil derfor være mit udgangspunkt i nedenstående analyse.  

6.2.1. Magtdistancen og økologi 
Som før nævnt har både DK og DE en lav score på indekset for magtdistancen. Med en score på 35 for DE 

og 18 for DK, fremgår det dog alligevel, at DE har den højeste magtdistance (The Hofstede Center, c; The 

Hofstede Center, d). Denne kan have betydning for de tyske forbrugeres økologiske køb, idet De Mooij 

mener, at ønsket om at være størst stiger i takt med magtdistancen (De Mooij 2014: 93). Dette kan muligvis 

forklare tendensen til, at der er store økologiske supermarkeder i DE. Ifølge teorien kan man antage, at der 

i DE som følge af en højere magtdistance er et behov for at være den største virksomhed. Der er således 

også et behov for store kæder, der handler med økologi. For at belyse dette spurgte jeg både Malene Aaris 

og Kirsten Lund Jensen, hvordan det kan være, at man har økologiske supermarkeder i DE og ikke i DK. 

Begge var entydige i, at der ikke er et marked for de økologiske supermarkeder i DK, fordi økologien er så 

veletableret i de almindelige supermarkeder (Bilag 4: M og 5: B). Malene Aaris underbyggede desuden 

dette med, at de økologiske forbrugere i DE er mere elitære forbrugere og derfor køber flere varegrupper 

økologisk, hvorfor der også er grobund for de økologiske supermarkeder (Bilag 5: C). Kirsten Lund Jensen 

tilkendegiver også, at der er tale om mere elitære forbrugere i DE og kommenterer desuden, at de store 

supermarkeder har noget med kritisk masse at gøre. De økologiske supermarkeder kan ganske simpelt løbe 

rundt i DE, fordi der er flere mennesker og derfor flere forbrugere (Bilag 4: M). Ud fra min empiri er det 

altså ikke muligt at bekræfte hypotesen om, at der i DE findes økologiske supermarkeder, fordi DE scorer 

højere på indekset for magtdistance og dermed har trang til at være størst. Der kan dog være en indikation 

på, at de store supermarkeder i højere grad handler om elitære forbrugere og et højere befolkningstal. 

Et andet element, der ifølge De Mooij gør sig gældende for lande med højere magtdistance er, at der her 

læses flere informationer på produktets emballage (De Mooij 2004: 222). Dette kan også antages ud fra 

det, at kulturer med højere magtdistance er mere autoritetstro (The Hofstede Center, b). Dette testede jeg 

empirisk, da jeg i spørgeskemaets spørgsmål 16.1 og 16.2 spurgte ind til vigtigheden af ekspertudtalelser og 

vigtigheden af information om produktet ved økologiske varer.  
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Figur 19: Ekspertudtalelser 

 

Figur 20: Information på emballagen 

 

Det viste sig, at 30 % af de danske respondenter, kontra 42 % af de tyske respondenter var enige eller 

meget enige i, at ekspertudtalelser betyder meget for dem, når de køber økologi. I DE var der desuden kun 

19 %, der var uenige eller meget uenige holdt op mod 32 % i DK. Det vil sige, at de tyske respondenter 

vægter ekspertudtalelser højere end de danske, hvilket stemmer overens med, at DE scorer højere på 

magtdistanceindekset. Det indikerer, at de tyske respondenter har en større autoritetstro og derfor vægter 

eksperter højere. Det er dog kun en forskel på 12 procentpoint.  Da jeg spurgte ind til vigtigheden af at have 

information om varen på emballagen, var der imidlertid en klar tendens til, at respondenterne betragtede 

det som vigtigt. Således var 72 % i DK og 79 % i DE enige eller meget enige. Her kunne altså kun marginalt 
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påvises, at information på emballagen har større betydning for de tyske respondenter. Dette afspejler, at 

begge lande scorer relativt lavt på magtdistanceindekset, men at DE alligevel har en højere score end DK. 

6.2.2. Individualisme og økologi 
Som det fremgår af afsnit 4.2.2.2. er både DK og DE stærkt individualistiske lande, hvorfor der i denne 

opgave ikke er behov for at bemærke noget til den kollektivistiske forbrugerkultur. Hofstede bemærker 

imidlertid selv, at forbrugermønstrene i individualistiske samfund understøtter en individuel livsstil 

(Hofstede & Hofstede 2006: 112). Dette forventes at gøre sig gældende for både DK og DE, hvorfor der ikke 

burde være forskel på de to lande. Da begge lande er individualistiske, er der ifølge teorien en formodning 

om, at venner og familie ikke har meget at sige ved købet af økologi. For at efterprøve dette, spurgte jeg i 

spørgsmål 10 i spørgeskemaundersøgelsen (grunde til at starte med at købe økologi) ind til dels opdragelse, 

familiestiftelse og venner/families indflydelse.  

Figur 21: Grunde til at starte med økologi 

 

Det viste sig, at 28 % i DK og 25 % i DE havde opdragelse som en af årsagerne til at starte med at købe 

økologi. I mindre grad med 13 % i DK og 8 % i DE spillede familiestiftelse en rolle. Med 18 % i DK og 13 % i 

DE var venner og families indflydelse grunde til at starte med at købe økologi. Familien er altså ikke helt 

uden betydning, selv om der i begge lande er tale om individualistiske kulturer. Man kan dog argumentere 

for, at familien udgør egengruppen og derfor har indflydelse alligevel.  

For yderligere at afklare, hvor stor en rolle familie og venner spiller for mine respondenter, spurgte jeg 

desuden ind til i hvilken grad familie/venner og familieforøgelse/stiftelse kunne få respondenterne til at 

købe mere økologi.  
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Figur 22: Grunde til at købe mere økologi 

 

I begge lande gør det sig gældende, at familie og venners indflydelse ifølge respondenterne kun i ringe grad 

kan bevirke, at respondentgruppen skulle købe mere økologi. Således svarer kun 1 % i DK og 5 % i DE, at det 

skulle gøre sig gældende. I højere grad kan familiestiftelse/forøgelse dog få respondenterne til at købe 

mere økologi. Denne valgmulighed vælges af 13 % i DK og 9 % i DE. Det er også antydet i 

holdningstilkendegivelsen i spørgsmål 18, at familien (her menes den tætte familie, far, mor og børn) har 

betydning for økologi. Eksempelvis svarer en: ”Vigtigt for min søns helbred.” og en anden ”Für meine 

Tochter gibt es häufiger Bio-Produkte.”(Bilag 3: 18). 

For desuden at se på, hvor vigtig andres indflydelse var for respondentgruppen, spurgte jeg ind til, om de 

købte økologi, når de fik besøg. Denne svarmulighed valgte kun 1 % i både DE og DK. Også i spørgsmål 16.2 

bad jeg respondenterne erklære sig enige/uenige i, om venner og families indflydelse havde noget at sige i 

forhold til deres økologiske køb. Her var 49 % danske respondenter uenige eller meget uenige og 59 % af 

respondenterne i Tyskland det samme (Bilag 3: 16). Ud fra respondentsvarene kan man altså bekræfte 

teorien i, at både DK og DE er individualistiske lande. Der er dog en indikator på, at økologien alligevel har 

betydning inden for egengruppen i form af den nære familie. Man må da her også tage i betragtning, at 

beboere i individualistiske samfund ikke vil være tilbøjelige til at tilkendegive, at venner og families 

indflydelse har noget at sige. Således kan man også betragte dette som værende et af de punkter, hvor 

respondenterne formodes at være ubevidste om, hvad der reelt set påvirker dem. 

6.2.3. Det maskuline og feminine aspekt og økologi 
Ifølge Hofstede er der stor forskel på den danske og tyske kultur, hvad angår femininitet og maskulinitet. 

Forskellen er således, at DK med en meget lav score på indekset på 16 point må betegnes som et feminint 
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samfund, og DE med en relativ høj score på 65 må betragtes som et maskulint samfund (The Hofstede 

Center, c; The Hofstede Center d). Ifølge De Mooij har dette indflydelse på forbruget i og med, at maskuline 

samfund værdsætter præstation og succes meget højt og i det, at status er vigtig. Det er positivt at være en 

vinder og stort er godt. I de feminine samfund er det derimod de egalitære værdier, der er set som noget 

positivt og der tilstræbes konsensus (De Mooij 2014:96). Ud fra dette kan man antage, at økologiske køb 

kan ses som statussymboler i DE, i og med, at økologiske varer er dyrere. Dette ville jeg efterprøve og bad 

derfor respondenterne erklære sig enige eller uenige i, om de køber økologi for at afspejle status. 

Figur 23: Økologi og social status 

 

Her var der overraskende nok en større andel i DK end i DE, der erklærede sig enige eller meget enige. 

Tallene var dog generelt ret lave, og kun 7 % i DE og 10 % i DK angav dette. Størstedelen på 50 % i DE og 40 

% i DK var meget uenige. I forhold til formodningen ud fra teorien og spørgeskemaundersøgelsen, kan det 

altså ikke påvises, at de tyske forbrugere i højere grad end de danske skulle være motiveret af status, når 

de køber økologi. Dette står dog i kontrast til Malene Aaris udsagn om, at der godt kan være et element af 

sandhed i, at de tyske forbrugere skulle være motiveret af status (Bilag 5: E). Det kan derfor betvivles, om 

dette er et af de emner, hvor respondenterne fortæller sandheden. Enten på grund af den meget direkte 

måde at spørge på, fordi det simpelthen er forbrugerne ubevidst, eller fordi de ikke kan lide at indrømme 

en sådanne ting, som at status motiverer dem. Det kan imidlertid påvises for de danske respondenter, at 

der her købes ud fra eligatære værdier. Eksempelvis nævner mange, at økologi burde være billigere, for at 

alle har råd til det, og flere tilkendegiver, som før nævnt, at miljø og dyrevelfærd er grunde til at købe 

økologi (Bilag 3: 18). Hvad der dog går mod teorien er, at dette også gør sig gældende for respondenterne i 

DE. Her kan man tage diskussionen op omkring, hvorvidt landegrænser kan definere en kultur. Man bør 
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måske i højere grad se det som, at de forbrugere, der køber økologi, alle har eligatære grunde. Man kan 

derfor nærmere beskrive de økologiske forbrugere som en feminin subkultur på tværs af landegrænser. 

De Mooij observerer desuden, at man kan se en klar, traditionel opdeling i husholdningsarbejdet mellem 

mænd og kvinder i maskuline samfund, og at det er mere normalt, at mænd og kvinder er fælles om de 

huslige pligter i feminine samfund (De Mooij 2014:97; De Mooij 2004:72). Dette kan ifølge teorien have 

indflydelse på den måde økologien bliver købt ind på. I spørgsmål 16.5. bad jeg derfor respondenterne 

erklære sig enige eller uenige i, om de primært stod for indkøbene derhjemme. 

Figur 24: Økologiindkøb 

 

Det viste sig, at 74 % i DE var enige eller meget enige og 76 % var ligeså i DK. Da mine respondenter 

primært er kvinder (76 % i DE og 85 % i DK) vil det sige, at kvinderne er hovedansvarlige for indkøbene. 

Dette giver igen et ambivalent billede i forhold til teorien, der burde vise, at de danske kvinder handler 

mindre økologi ind som følge af at være bosiddende i en feminin kultur. På dette punkt kan hypotesen ikke 

verificeres.   

6.2.4. Usikkerhedsundvigelsen og økologi 
Endnu en dimension, hvor det danske og tyske kultursamfund adskiller sig jf. Hofstede er på 

usikkerhedsundvigelsen. Her har DK en lav score på 23 og beboerne her er derfor åbne for forandringer, 

hvorimod de i DE, med en score på 65, forholder sig mere skeptiske (The Hofstede Center c; The Hofstede 

Center, d). Dette kan have indflydelse på de økologiske køb i form af tilliden til mærkninger og 

varemærkeloyaliteten. 
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Ifølge De Mooij har kulturer med høj usikkerhedsundvigelse mindre tillid til forarbejdede fødevarer (De 

Mooij 2004: 236). Hvis man kan koble uforarbejdede fødevarer sammen med økologi, kan dette ifølge 

teorien forklare, hvorfor de tyske forbrugere af økologi er mere elitære jf. Kirsten Lund Jensen og Malene 

Aaris (Bilag 4: F og 5: C). Det formodes, at økologiske fødevarer i højere grad kommer i en renere form, 

både i form af færre kemikalier og sprøjtemidler, men også i form af, at man i de økologiske varegrupper 

har færre færdigretter o.l. I spørgsmål 8 spørger jeg således ind til, hvilke varegrupper der købes økologisk, 

og som før nævnt, ligger frugt og grønt som den største kategori i begge lande efterfulgt af mejeri. Der er 

dog ikke indikatorer på, at der købes mange færdigretter blandt respondentgruppen hverken i DK eller DE. 

Disse falder som regel under kategorierne frost eller kolonialvarer. Det forholder sig sådan, at 6 % af den 

tyske respondentgruppe køber kolonialvarer og 65 % af de danske respondenter gør det samme. Man kan 

måske antage, at kolonial er oversat forkert, idet så få svarer kategorien, og i og med, at Malene Aaris 

udtrykker at korn og gryn er en af de primære kategorier, som de tyske forbrugere køber økologisk (Bilag 5: 

F). Under svarene i kategorien ’andet’ fremgår der således også en del kolonialvarer. Ingen af disse er dog 

færdigretter (Bilag 3: 8). Kategorien frost køber 10 % af de tyske respondenter, dette gør sig gældende for 

19 % af de danske. Det kan altså kun svagt antages, at der er forskel på de danske og tyske økologiske 

forbrugere, når det kommer til forarbejdning af fødevarerne. Her må henvises til den ovenstående 

diskussion, hvor man nærmere kan beskrive det som et segment, der er en subkultur på tværs af 

landegrænser. Det kommer til udtryk i form af, at begge respondentgrupper i spørgsmål 18 tilkendegiver, at 

de synes godt om økologi for at undgå sprøjtemidler o.l. Eksempelvis siger en respondent: ”(…)Die 

konventionellen (red. fødevarer) enthalten zu viele Schadstoffe.” og en anden: ”(…) Desuden ønsker jeg 

ikke at fylde min krop med hormonforstyrrende stoffer og unødig kemi.” (Bilag 3: 18) 

Ifølge De Mooij er lande med lav usikkerhedsundvigelse mere tilbøjelige til at skifte mellem brands (De 

Mooij 2004:266). Det besluttede jeg mig for at teste ved at spørge ind til dette i spørgsmål 17.1 og 17.2.  
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Figur 25: Varemærkernes betydning 

 

Her erklærer 50 % af de tyske respondenter sig enige eller meget enige i, at bestemte varemærker betyder 

meget for dem, når de køber økologi. Det samme gør 30 % af de danske respondenter. 

Figur 26: Mærkeskift 

 

60 % af de tyske respondenter erklærer sig enige eller meget enige i, at de gerne skifter mellem mærkerne, 

så længe varen er økologisk. Dette gør sig gældende for 86 % af de danske respondenter. Dette 

underbygges desuden af Kirsten Lund Jensen, der nævner, at de tyske forbrugere er mere mærkeloyale 

over for brands (Bilag 4: F). Det må altså siges, at betragtningen om højere usikkerhedsundvigelse hos de 

tyske forbrugere kan gøre sig gældende for min respondentgruppe, idet de tyske respondenter går mere op 

i mærker og i mindre grad er tilbøjelige til at skifte mellem de forskellige brands. 
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I forbindelse med fødevarer burde varens oprindelse også have noget at sige ifølge teorien i forhold til 

usikkerhedsundvigelsen. Jeg havde således en idé om, at et land som DE med en høj usikkerhedsundvigelse 

i højere grad ville gå op i, at varen skulle være produceret regionalt. Dette spurgte jeg således ind til i 

spørgsmål 6.  

Figur 27: Geografisk betydning 

 

Som det fremgår af ovenstående graf har det, at varen er produceret regionalt, langt større betydning for 

de tyske respondenter. Dette angiver 47 % af de tyske respondenter. Omvendt har det, at varen er 

nationalt produceret større betydning for de danske respondenter. Denne mulighed vælges af 46 % af de 

danske respondenter. Der er en andel i begge lande, hvor det geografiske ikke har nogen betydning. Denne 

er større i DK. At de tyske respondenter vælger regionalitet frem for nationalitet kan naturligvis have noget 

med landets størrelse at gøre. Det kan dog også, som Kirsten Lund Jensen nævner, have noget at gøre med, 

at det tyske marked er meget diffust og fragmenteret (Bilag 4: F). I respondentsvarene i spørgsmål 18 

svarer mange også, at de prioriterer det lokale. Fx siger en tysk respondent: ”(…) Ich finde es generell aber 

sehr gut auch regional einzukaufen.” Og en anden siger: ”(…) Ich finde regionale Lebensmittel wichtiger, 

man hilft den Bauern der Region und man weiß wo die Produkte herkommen.”. Hertil taler mange danske 

respondenter også i spørgsmål 18 om det ’lokale’ aspekt. Det lader imidlertid til, at der her en tilfredshed, 

så længe varen kommer fra DK. En respondent svarer fx: ”… Jeg køber altid danske varer, hvis jeg kan få 

det, og hvis det ikke er øko, går jeg især efter at det så i hvert fald skal være dansk.”. En anden svarer også: 

”(…) Jeg synes økologi i Danmark (andre nordiske lande) har en rigtig god kvalitet, men ville fx aldrig 100 % 

stole på økologi, som kommer fra andre lande (USA, Kina, Sydeuropa, ect.).”(Bilag 3: 18) Det tyder altså på, 

at der også er en vis usikkerhed overfor udenlandske produkter i DK, som ellers har en lav 
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usikkerhedsundvigelse og ifølge teorien burde være åben overfor nye ting. Som det fremgår af 

respondentsvarerne kan det ses, at de tyske respondenter i højere grad end de danske er usikre på varer, 

der kommer uden for regionen, hvorfor man til dels kan antage, at de tyske respondenter har en højere 

usikkerhedsundvigelse. Man kan dog også se, at de danske respondenter er usikre på varer, der kommer 

uden for landegrænserne, hvorfor man igen kan antage, at der er tale om en subkultur med høj 

usikkerhedsundvigelse på tværs af landegrænser. 

En anden antagelse jeg havde omkring usikkerhedsundvigelsen var, at der ville være mere tillid til 

mærkningerne i DK end der var i DE, fordi der i DK var tale om en højere usikkerhedsundvigelse. Jeg spurgte 

ind til dette i spørgsmål 9.  

Figur 28: Tillid til det røde Ø 
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Figur 29: Tillid til Bio-Siegel 

 

Som forventet, og hvad der stemmer overens med Kirsten Lund Jensens udtalelser (Bilag 4: E), er tilliden til 

det danske ’Ø’ meget høj. Således har 96 % af de danske respondenter meget høj eller høj tillid til den 

danske Ø-mærkning. Hertil har 63 % af de tyske respondenter høj eller meget høj tillid til deres mærkning 

’Das Bio-Siegel’. Her bliver man nød til at tage de to mærkers sammenlignelighedsgrad i betragtning. Hvad 

der gør sig gældende er nemlig, at det tyske marked også på mærkninger er ret fragmenteret. Dette 

underbygges af Malene Aaris, der siger, at der traditionelt har været mere end 250 mærkninger i DE, som 

man søgte at samle under Bio-Siegel (Bilag 5: I). Derfor gør det sig gældende, at der i DE stadig er en del 

andre mærkninger, som forbrugerne orienterer sig efter. Malene Aaris påpeger desuden, at det tyske Bio-

Siegel blev indført samtidig med den europæiske mærkning (Bilag 5: I). Det kan derfor være svært at holde 

de to nationale mærker direkte op mod hinanden. Hvad man derimod kan sammenligne for DK og DE, er 

det europæiske blad. 
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Figur 30: Tillid til Det Europæiske Blad 

 

I DK har 62 % høj eller meget høj tillid til det europæiske mærke og i DE gør det samme sig gældende for 52 

% af respondenterne. Her kan man derfor se, at tilliden blandt de danske respondenter er højere end 

blandt de tyske. Dette stemmer overens med hypotesen, der ifølge teorien antyder, at DK som følge af en 

lavere usikkerhedsundvigelse vil have større tillid. Hvorom alt er, er der dog en forskel på 10 procentpoint, 

hvilket ikke er meget. Det samme gør sig gældende for tilliden til Fair trade mærkningen. 

Figur 31: Tillid til Fair trade mærket 

 

Således har 55 % af de tyske respondenter høj eller meget høj tillid til mærkningen og 66 % af de danske 

det samme. Igen er dette en forskel, men en lille forskel på 11 procentpoint. Hvad der dog imidlertid 
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modsiger teorien er, at mange tyske respondenter har større tillid til ’Demeter’3 mærkningen end til ’Bio-

Siegel’.  

Figur 32: Tillid til Demeter mærket 

 

Her har 77 % høj eller meget høj tillid til denne. I DK har kun 24 % af respondenterne det samme. Det 

skyldes højst sandsynligt, at 62 % ikke kender mærkningen blandt de danske respondenter. Dette bekræfter 

Malene Aaris og Kirsten Lund Jensen i, at de tyske økologiske forbrugere er mere elitære, idet flere er 

bekendt med det biodynamiske mærke. Kirsten Lund Jensen nævner dog også, at der er et segment i DK, 

der synes at økologi er for basalt og opsøger retninger, der går derudover (Bilag 4: J). En anden faktor, som 

kan have betydning for mærkningerne er det, at de tyske forbrugere køber ind i økologiske supermarkeder, 

hvor man på forhånd ved, at alle varer er økologiske og mærkninger derfor ikke har den store betydning jf. 

Malene Aaris (Bilag 5: I). Det er dog svært at bekræfte, at den høje usikkerhedsundvigelse i DE skulle have 

indflydelse på respondenternes tillid til mærkningerne. Dels fordi mærkerne er svært sammenlignelige, 

men også fordi tilliden til Demeter-mærkningen er højere blandt de tyske respondenter. Der er dog et lille 

element, der bekræfter teorien, idet de danske respondenter har højere tillid til den europæiske mærkning 

og til Fair trade mærkningen. Denne forskel er imidlertid ikke stor. 

6.2.5. Tidshorisonten og økologi 
Ifølge De Mooij har langsigtede kulturer større vægt på respekt for naturen (De Mooij 2010: 85). DK er 

ifølge Hofstede et land med kortsigtet orientering med en score på 35 point. Omvendt er DE et land med 

langsigtet orientering med en score på 83 point (The Hofstede Center, c; The Hofstede Center, d). Ifølge 

                                                           
3 Demeter er det biodynamiske landbrugs mærkning og har eksisteret siden 1928 (Demeter 2015) 
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teorien kan man derfor antage, at DE burde have større fokus på de langsigtede konsekvenser af 

konventionelt landbrug end DK. Jeg spurgte ind til dette i spørgsmål 17.3. 

Figur 33: Langsigtede konsekvenser 

 

Her var 82 % af de tyske respondenter enige eller meget enige i, at de er opmærksomme på de langsigtede 

konsekvenser ved konventionelt landbrug og 87 % af de danske respondenter det samme. Respondenterne 

i begge lande er således meget opmærksomme på de langsigtede konsekvenser af konventionelt landbrug, 

som for denne afhandling formodes at være negative. Man kan derfor ud fra respondentgruppen ikke 

entydigt konkludere, at de tyske forbrugere i kraft af en længere tidsorientering skulle være mere 

opmærksomme på naturen.  

6.2.6. Eftergivenhed eller tilbageholdenhed og økologi 
Ifølge Hofstede er DK en eftergivende kultur med en score på 79 point, hvor man i højere grad har fokus på 

selvforkælelse og at give efter for impulser og lyster. Omvendt er DE en tilbageholdende kultur med en 

score på 40 point. Her er det ifølge Hofstede mere normalt at lægge bånd på sig selv mht. impulser (The 

Hofstede Center, b). Dette kan underbygges af Malene Aaris, der nævner, at danskerne især er motiveret af 

selvforkælelse og ’den lille luksus’, når de køber økologi (Bilag 5: C). Dette behandles også i 

spørgeskemaundersøgelsen, og i spørgsmål 13 spørges der ind til, hvornår respondenterne køber økologi. 
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Figur 34: Hvornår købes økologi 

 

Kun 2 % af de danske og 6 % af de tyske respondenter svarer, at de køber økologi, når de vil forkæle sig 

selv. Selvforkælelsen ser dog ud til at være et større element, når jeg i spørgsmål 17.4 spørger ind til, hvor 

enige respondenterne er i, at de forkæler sig selv, når de køber økologi.  

Figur 35: Selvforkælelse 

 

Her erklærer 49 % i DK sig enig eller meget enig og det samme gør sig gældende for 48 % i DE. Man kan 

derfor udlede, at der er et element af selvforkælelse i det økologiske forbrug blandt respondenterne. Det 

skal dog nævnes, at dette gør sig gældende for begge lande, hvorfor man ikke kan udlede, at det er 

forbeholdt DK, fordi vi ifølge teorien burde være mere eftergivende. Her må man igen nærmere antage, at 

der kan være tale om en subkultur på tværs af landegrænser, der køber økologi for at forkæle sig selv. 
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6.2.7. Sammenfatning 
I det ovenstående har jeg ved hjælp af Hofstedes dimensioner og De Mooijs udledninger om disse redegjort 

for forskelle og ligheder blandt de tyske og danske respondenter i min spørgeskemaundersøgelse. 

I forhold til magtdistancen kan man hverken be- eller afkræfte, at der skulle være et ønske om at være 

størst i DE, og det derfor er begrundelsen for, at der er store økologiske supermarkeder. Ifølge min empiri 

er der nærmere tale om, at det i DE er en større befolkningsgruppe og mere elitære forbrugere, der danner 

grundlag for de store økologiske supermarkeder. Til gengæld kan det bekræftes, at de tyske respondenter 

lægger mere vægt på ekspertudtalelser og har et større informationsbehov end de danske respondenter. 

Begge lande er ifølge Hofstede individualistiske kulturer, hvilket ifølge teorien vil sige, at andre parter ikke 

spiller ind på forbruget af økologi. Dette kan til dels bekræftes, dog med den undtagelse, at egengruppen i 

form af familien spiller en rolle. I forhold til DK og DE som hhv. feminint og maskulint samfund, kan det ikke 

direkte påvises, at de tyske respondenter skulle være motiveret af status i deres økologiske køb. Omvendt 

kan dette resultat betvivles, idet man må tage ærligheden i respondenternes svar op til vurdering, og idet 

Malene Aaris observerer, at de tyske forbruger er motiveret af status. Man kan dog se, at de danske 

respondenter køber af egalitære årsager. Dette gør sig dog også gældende for de tyske respondenter, 

hvorfor man nærmere må snakke om en feminin subkultur på tværs af landegrænser. 

I forhold til usikkerhedsundvigelsen kan det ikke påvises, at der skulle være mindre tillid til forarbejdede 

fødevarer pga. af en høj usikkerhedsundvigelse i DE. Idet det samme gør sig gældende for de danske 

respondenter, må man igen nærmere snakke om en subkultur på tværs af landegrænser med en høj 

usikkerhedsundvigelse. I forhold til brandloyalitet kan det påvises, at de tyske respondenter er mere 

mærkeloyale og mindre tilbøjelige til at skifte mærke. I forhold til geografien i produktionen er det klart at 

se, at de tyske respondenter foretrækker regionalt producerede varer, hvor de danske foretrækker 

nationalt producerede. Det er dog ikke muligt at konkludere, at de danske respondenter, som følge af en 

lav usikkerhedsundvigelse i DK, er åbne overfor udenlandske produkter. Også her må det derfor vurderes, 

at det nærmere handler om en subkultur med høj usikkerhedsundvigelse. Dette gør sig også gældende for 

tilliden til mærkningerne, hvor det er muligt at se en højere tillid til den danske mærkning end den tyske. Til 

gengæld er det svært at sammenholde de to.  

Med hensyn til den lang- og kortsigtede tidshorisont, må det konstateres, at begge respondentgrupper har 

fokus på de langsigtide konsekvenser af konventionelt landbrug. Det må derfor fastslås, at der her igen er 

tale om en subkultur uafhængig af landegrænserne. Dette gør sig også gældende for dimensionen 

eftergivenhed og tilbageholdenhed, hvor der ingen forskel er at se blandt de to respondentgrupper og 

begge til dels ser økologi som noget selvforkælelse. 
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I det følgende afsnit redegør jeg for Ingleharts teori i forhold til min indsamlede empiri som supplement til 

Hofstedes dimensioner. 

6.3. Danmark og Tyskland og det postmoderne samfund 
Jeg har i denne afhandling valgt at medtage Ingleharts teori om det postmoderne samfund. Herunder 

behandler jeg kort den historiske udvikling for økologi i DK og DE for at belyse det, at Inglehart siger, at en 

strømning først kan komme til udtryk, når den har et afløb. Således vil jeg også bearbejde, at Inglehart ser 

DK som avantgarden inden for postmoderne udvikling og DE som et land i overgangsfasen mellem 

modernisme og postmodernisme. Ligeledes vil jeg holde Ingleharts knaphedshypotese op mod mine 

respondenters prissensivitet. 

6.3.1. Det historiske og afløb for økologien 
Ifølge Inglehart kan en strømning i et samfund ikke komme til udtryk før der er et afløb for det. Helt konkret 

nævner han Die Grünen som politisk afløb for en grøn strømning i DE (Inglehart 1997: 57). Det vil altså, 

ifølge teorien sige, at økologi kun kan komme til udtryk hos et samfund, hvis der er de rigtige kanaler. 

Derfor antager jeg, at det danske marked for økologi er mindre udviklet som følge af, at økologien i DK først 

senere har fået et afløb i form af mærkningerne og handel i butikkerne. 

Ser man på den historiske udvikling i økologi i de to lande er det klart, at Steiner bevægelsen allerede i 1924 

startede grundlaget for den biodynamiske tilgang til landbrug, der senere udviklede sig til den økologiske 

landbrugsform (Naturmælk). Det røde Ø blev indført i DK i 1989 (Warnsler 2014) og Bio-Siegel blev indført i 

DE i 2001 (BmEL, b 2011). Det må dog bemærkes, at DE inden indførelsen af den samlede økologiske 

mærkning havde mange mærkninger fra forskellige organisationer (Bilag 5: I). De største heraf er Bioland og 

Demeter (BmEL, c 2016). Demeter startede som før nævnt allerede i 1924 og fik deres varemærke i 1928 

(Demeter 2015). Bioland blev grundlagt i 1950’erne og har haft deres varemærke siden 1978 (Bioland). 

Tyskland har desuden haft økologiske supermarkedskæder siden 1987 (Proplanta 2012). 

Skulle det være korrekt, at en strømning kun kan komme til udtryk, når der er afløb for det, kan det 

muligvis forklare, at der i DK ikke kommer gang i det økologiske salg før Coop (dengang FDB) i 1980 

beslutter sig for at begynde at sælge økologiske varer (Ecoweb). En anden distributør, som også må nævnes 

i den danske startfase af økologi er Aarstiderne, som startede med at distribuere deres økologiske kasser i 

1996 (Aarstiderne). Denne virksomhed har ifølge Malene Aaris en central rolle for det økologiske markeds 

start i DK (Bilag 5: B). Ifølge Kirsten Lund Jensen var der i DK tale om et udbudsdrevet marked i starten, idet 

flere landmænd besluttede sig for at begynde at producere økologiske varer og derfor pushede dem ud på 

markedet. Kirsten Lund Jensen bemærker dog, at det danske marked for økologi i dag er en vekselvirkning 

mellem udbud og efterspørgsel.  (Bilag 4: C). I kontrast heraf peger Malene Aaris på, at økologi i DE startede 
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i de små gårdbutikker, hvor efterspørgslen siden udviklede markedet til, at der kom økologiske butikker 

(Bilg 5: B). Man kan derfor antage, at udbuddet har drevet markedet i DK, hvorimod efterspørgslen har 

drevet markedet i DE. Ifølge Inglehart kan det forklare, hvorfor det danske marked for økologi ikke er ligeså 

funderet i store kæder som det tyske marked, på trods af, at DK er længere i postmoderniseringsfasen end 

DE. Fordi det tyske marked for økologi tidligere end det danske har haft et afløb for afsætningen af økologi, 

er markedet i DE således mere veludviklet i form af store kæder. Det kan dog ifølge Kirsten Lund Jensen 

diskuteres, hvorvidt man kan antage, at de store kæder er en bedre afsætningskanal. Dette begrunder hun 

i, at handlen af økologi gennem de konventionelle supermarkeder bevirker, at økologi bliver for den brede 

masse i befolkningen, hvilket hun bemærker er godt. Omvendt, mener hun det kan have betydning for, at 

der i DK ikke bliver gået i dybden med at købe et bredere varesortiment (Bilag 4: F). Som før nævnt giver 

Kirtsen Lund Jensen desuden udtryk for, at de økologiske supermarkeder kan være tilstede i DE pga. af 

kritisk masse. 

Det er ud fra min empiri altså svært entydigt at sige, at det tyske marked for økologi er mere veludviklet 

end det danske pga. et tidligere afløb og udtryk for økologien i form af mærkninger og supermarkedskæder, 

eller om det nærmere har noget at gøre med et større befolkningstal i DE.  

6.3.2. Danmark som postmodernistisk land, Tyskland i overgangsfasen 
Ifølge Inglehart er DK et af de mest postmoderne lande i verden. Han beskriver dertil DE som et land på vej 

fra det moderne samfund til det postmoderne (Inglehart 1997: 22). De postmoderne værdier er ifølge 

teorien bløde, og fordi man her kommer længere væk fra at tænke i survival values bliver man opmærksom 

på andre ting, som har et andet fokus end ens egen ve og vel (Inglehart 1997: 88).  

Hvad der ifølge Inglehart kendetegner, at DE er et land på vej ind i postmoderniseringsfasen er, at landet 

ligger lavere på skalaen for self-expression values. Dette fremgår af de seneste undersøgelser af Worlds 

Value Survey (WVS, b), der som før nævnt er en oversigt over, hvordan de enkelte lande placerer sig i 

forhold til hinanden i henhold til survival kontra self-expression values og traditional kontra secular-rational 

values. Øverst i højre kvadrat ligger de lande, der scorer højt på både self-expression values og secular-

rational values, altså lande, der er postmoderne. Både DK og DE befinder sig i øverste højre kvadrat. 
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Figur 36: Cultural Map, bølge 6 

 (Efter WVS, b) 

Hvad der gør sig gældende som forskelle på det danske og det tyske samfund i forhold til økologi, er især 

den føderale struktur. Denne har også en effekt på landbruget, da de enkelte stater selv skal opretholde og 

kontrollere de økologiske landmænd (BmEL, c 2016). Den decentrale struktur kan muligvis forklare, at 

Kirsten Lund Jensen peger på, at det tyske marked for økologi er mere fragmenteret og diffust end det 

danske, hvor vi kun har den ene statskontrollerede mærkning (Bilag 4: F).  

I og med, at DK er længere i den postmoderne udvikling, vil det ifølge teorien sige, at de danske 

respondenter i højere grad end de tyske burde lægge vægt på postmaterielle værdier, såsom selvudfoldelse 

og intellektuel og æstetisk tilfredsstillelse (Inglehart 1997 (a): 108 f). En anden af de postmaterielle værdier 

er den økologiske bevægelse som helhed (Inglehart 1997 (a): 88). For at se, om der var en forskel blandt 

min respondentgruppe, spurgte jeg således i spørgsmål 7 ind til, hvor højt respondenterne vægtede 

miljøhensyn, når de købte økologi.  
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Figur 37: Vægt i forhold til økologi - Miljø 

 

Det viser sig, at denne postmaterielle værdi er i fokus hos begge respondentgrupper. Således viser det sig 

at 86 % danske respondenter vægter dette højt eller meget højt og 84 % tyske respondenter det samme. 

Ligeledes spurgte jeg i spørgsmål 10 ind til, hvad der var respondenternes grunde til at starte med at købe 

økologi. 

Figur 38: Grunde til at starte med økologi 

 

Her gør miljø sig gældende for 78 % af de danske respondenter og 81 % af de tyske. Derudover svarer 

mange respondenter under kategorien ’andet’ dyrevelfærd og sundhed som årsager. For yderligere at 

fastslå, hvorvidt man kunne tale om, om der er forskel på respondentgrupperne i forhold til postmaterielle 
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værdier, bad jeg dem erklære sig enig i en række udsagn i spørgsmål 14, der udtrykker værdier med 

postmaterielle træk.  

Figur 39: Økologisk produktion og miljøet 

 

Således er hoveddelen af begge respondentgrupper enige eller meget enige i, at økologisk produktion er 

bedre for miljøet. Dette gør sig gældende for 96 % af de danske respondenter og 89 % af de tyske. 

Figur 40: Dyrevelfærd og økologi 

 

I marginalt mindre grad er hoveddelen af begge respondentgrupper enige eller meget enige i, at dyrene har 

det bedre på økologiske gårde. Dette er tilfældet for 91 % af de danske respondenter og for 82 % af de 

tyske. 
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Figur 41: Transporttid og økologi 

 

I mindre grad lægger begge respondentgrupper vægt på varens transporttid. Her er 40 % af den tyske 

respondentgruppe neutrale. Sammenlægger man parametrene enig og meget enig, er der en lille overvægt 

på 44 %. For de danske respondenter gør det sig gældende, at 31 % er neutrale og 52 % er enige eller 

meget enige. Ifølge Inglehart kan dette forklares med, at det tyske samfund ikke er lige så langt i 

postmoderniseringsprocessen og derfor ikke har en postmateriel værdi som fx transporttid for øje. 

Figur 42: Miljø og dyrevelfærd 

 

Da jeg spurgte ind til, hvorvidt respondentgrupperne var motiveret af at værne om miljøet og 

dyrevelfærden, tegnede sig et billede af, at de tyske respondenter i lidt mindre grad havde dette for øje. 
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Således erklærede 92 % af de danske respondenter sig enige eller meget enige og 79 % af de tyske 

respondenter det samme. Her kan ses en lille forskel, der bygger op omkring Ingleharts teori, idet de tyske 

respondenter i mindre grad angiver at være motiveret af miljø og dyrevelfærd. Ud fra dette kan tolkes, at 

det danske samfund er længere i postmoderniseringsprocessen end det tyske, i og med, at de danske 

respondenter i højere grad angiver postmaterielle værdier. Forskellen er dog kun på 13 procentpoint og de 

tyske og danske respondenter ligner imidlertid hinanden meget ved angivelserne omkring miljø og 

dyrevelfærd.  

Derfor må det konkluderes, at det er svært at sige noget entydigt i forhold til hypotesen opstillet omkring 

Ingleharts teori om postmoderne samfund. Der er enkelte elementer, hvor det er muligt at argumentere 

for, at de danske respondenter er længere i postmoderniseringsprocessen i forhold til de tyske, men 

omvendt er det små forskelle. Derfor må man antage, at det som før ikke giver mening at betragte 

landegrænser som det adskillende parameter for kultur, og at der muligvis nærmere er tale om en 

subkultur, der i dette tilfælde har postmaterielle værdier. 

6.3.3. De to hypoteser  
Inglehart arbejder med to hypoteser. Med den ene hypotese (knaphedshypotesen) antager Inglehart, at 

stigning i velstand giver postmaterielle værdier. Og med den anden (socialiseringshypotesen) antager han, 

at forandringer i et samfund sker hos den yngre generation (Inglehart 1997: 33 ff). 

Ifølge Ingleharts teori burde knaphedshypotesen kunne sige noget om, hvordan et samfund køber 

økologisk. Dels fordi økologiske varer er dyrere end konventionelle, men også idet, at et samfund med 

velstand i højere grad har fokus på immaterielle værdier og har en nostalgisk tilbagevenden til det 

traditionelle (Inglehart 1997: 25). Jeg synes, det var interessant at teste denne hypotese i forhold til mine 

respondenters prissensitivitet. Således spurgte jeg i spørgsmål 12 ind til, hvorvidt lavere priser eller højere 

indkomst kunne få respondenterne til at købe mere økologi. 
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Figur 43: Grunde til at købe mere økologi 

 

Prisen viste sig at være ret essentielt for både de tyske og danske respondenter i og med, at 76 % af de 

danske og 50 % af de tyske respondenter svarer, at lavere priser kunne få dem til at købe mere økologi. Der 

kan dog udpeges en større prissensitivitet hos de danske respondenter, hvilket modsiger Ingleharts teori 

om, at DK skulle være længere i postmoderniseringsfasen. Derudover svarer således også 52 % af de danske 

og 59 % af de tyske respondenter, at en højere indkomst kunne få dem til at købe mere økologi. Desuden 

angiver mange respondenter fra begge lande, at de ville ønske økologi var billigere i 

meningstilkendegivelserne i spørgsmål 18. Eksempelvis svarer en: ”Hvis jeg havde økonomi til købte jeg alle 

mine vare økologisk.”. En anden svarer: ”(…) Jeg er bare studerende lige nu, så jeg har ikke overskuddet 

økonomisk til at købe alt økologisk, men køber altid øko æg og mælk.”. Hos de tyske respondenter svares 

der eksempelvis: ”Ich würde gerne mehr Bio-Produkte kaufen, muss aber mein vorhandenes Budget 

berücksichtigen.”. En anden svarer: ”(…) durch geringes Einkommen werden viele Leute leider gezwungen, 

pestizidbelastete Lebensmittel zu kaufen.“ (Bilag 3: 18). Dette bevidner, at Ingleharts hypotese om, at 

stigning i velstand giver stigning i postmaterielle værdier kan bekræftes blandt respondentgruppen. Her er 

tilsyneladende en stor prissensitivitet og mange angiver, at de ville købe mere økologi, hvis de havde flere 

penge. Ønsket om lavere priser er dog størst hos de danske respondenter.  

Hvad der i øvrigt gør sig gældende i forhold til Ingleharts knaphedshypotese er, at der kan være en 

sammenhæng mellem uddannelsesniveau og køb af økologi. Således nævner både Malene Aaris og Kirsten 

Lund Jensen, at der er en sammenhæng mellem forbrugere, der køber meget økologi og deres 

uddannelsesniveau. Jo højere uddannelse, desto mere økologi købes der (Bilag 4: I og 5: E). Dette gør sig 
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gældende for både DK og DE. Dette kan ligeledes bekræfte Ingleharts knaphedshypotese, idet det må 

formodes, at rådighedsbeløbet vokser i takt med uddannelsesniveauet.  

En anden hypotese Inglehart arbejder ud fra er socialiseringshypotesen, hvor han formoder, at forandringer 

i et samfund sker hos den yngre generation (Inglehart 1997: 33). Økologi har været en del af 

fødevaremarkedet siden 1980’erne i DK og 1920’erne i DE, hvorfor der ikke kan være direkte tale om, at 

økologi er en forandring i samfundet. Kirsten Lund Jensen nævner dog et segment i DK, for hvem økologi er 

blevet for basalt. De synes således, at økologi er ’gammelt nyt’ og har bevæget sig videre til at orientere sig 

mod fx biodynamiske leveveje o.l. (Bilag 4: J). I forhold til Ingleharts hypotese kunne det altså have været 

interessant at undersøge, hvorvidt dette segment er ungt, og hvorvidt det findes i både DK og DE. Det må 

dog erkendes, at en sådan undersøgelse falder uden for rammerne af dette speciale. 

6.3.4. Sammenfatning 
I det ovenstående har jeg ved hjælp af Ingleharts teori redegjort for nogle hypoteser om økologi og holdt 

disse op mod min empiri for herved at udpege nogle forskelle og ligheder på det danske og tyske forbrug af 

økologi.  

Inglehart har en antagelse om, at en strømning og værdierne i et samfund ikke kan komme til syne, før der 

er afløb for det. Idet DE tidligere har haft afløb for økologien i form af økologiske mærkninger, 

Steinerbevægelsen og økologiske supermarkeder, burde dette ifølge teorien kunne forklare, hvorfor der er 

økologiske supermarkeder i DE og ikke i DK. Dette er imidlertid svært at påvise ud fra min empiri, samt at 

Kirsten Lund Jensen mener, at der ligeså godt kan være tale om et højere befolkningtal og derfor et større 

potentiale for økologiske supermarkeder.  

Ifølge Inglehart er DK et postmodernistisk land og DE på vej ind i den postmoderne fase. Jf. hans teori burde 

det derfor kunne påvises, at de tyske respondenter ikke skulle udvise postmaterielle værdier i helt samme 

omfang som de danske. Det gør sig imidlertid gældende, at begge lande udviser postmaterielle værdier, 

dog med en tendens til at de postmaterielle værdier vægtes lidt mindre af de tyske respondenter. Der er 

dog postmaterielle værdier at se hos begge respondentgrupper, hvorfor det også her kan antages, at der er 

tale om en subkultur med postmaterielle værdier.  

Hvor Ingleharts teori imidlertid kan verificeres er i forhold til hans knaphedshypotese. Her viser 

prissensitiviteten hos respondenterne, at mere velstand ville medføre, at de købte flere økologiske 

produkter. I forhold til det økologiske segment, der ifølge Kirsten Lund Jensen synes, at økologi er for 

basalt, kunne det være interessant at undersøge Ingleharts hypotese om, at forandringer sker hos de unge i 

et samfund. 
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Kapitel 7: Konklusion 
I denne afhandling er forskellene og lighederne på det økologiske forbrug i DK og DE blevet undersøgt. 

Formålet har været at finde ud af, hvad der motiverer hhv. de danske og tyske forbrugere til at købe 

økologi. Med udgangspunkt i forbrugeradfærdsteori i form af de fem faser i købsbeslutningsprocessen og 

kulturteori i form af Hofstedes kulturdimensioner og Ingleharts teori om postmoderne samfund, 

udformede jeg således grundlaget for mine empiriske undersøgelser. Disse bestod af 

spørgeskemaundersøgelser og ekspertinterviews. Formålet var således at afdække følgende 

problemformulering: 

Hvilke tendenser kendetegner forbrugeradfærden i købet af økologiske fødevarer i Danmark og Tyskland, 

og hvilke forskelle og ligheder er der på forbruget? 

I mit første metodeafsnit redegjorde jeg for mit videnskabsteoretiske ståsted, som er en blanding af 

socialkonstruktivisme og hermeneutisme. Ud fra dette gjorde jeg det således klart, at det ikke er specialets 

formål at komme frem til en endegyldig sandhed, men nærmere at udpege nogle overordnede tendenser, 

der gør sig gældende i forhold til økologiske fødevarekøb hos forbrugere i DK og DE.  

Efterfølgende redegjorde jeg for min opfattelse af forbrugeradfærdsbegrebet som en proces, hvori diverse 

forhold påvirker forbrugeren før, under og efter et køb. Således redegjorde jeg også for min kulturelle 

opfattelse og måtte som følge af et socialkonstruktivistisk ståsted tilslutte mig det konstruktivistiske 

paradigme, hvor der ikke findes neutral eller objektiv virkelighed og virkeligheden er en konstruktion. Min 

opfattelse af kultur stemmer således ikke overens med Hofstedes og Ingleharts, der befinder sig inden for 

det beskrivende (funktionalistiske) paradigme. Teorierne er alligevel anvendelige, idet de har en høj grad af 

operationaliserbarhed og ikke skal analysere selve kulturmødet, men tjene til at udpege nogle tendenser, 

der kunne gøre sig gældende for de to lande. Også det, at se på nationer som kulturbærende, diskuterede 

jeg. Her fandt jeg frem til, at det ikke er helt uproblematisk at se landegrænser som kulturelle grænser. Dog 

har det en høj grad af operationaliserbarhed, og selvom en komparativ analyse af de to landes kulturer ikke 

kan give nogen endegyldig sandhed, kan den bidrage med nogle overordnede pejlemærker, der gør sig 

gældende for økologiske køb. 

For at analysere mig frem til forskelle og ligheder i motivationen, startede jeg med at gennemgå den 

økologiske købsbeslutningsproces. Det første, der måtte fastslås var, at man hverken kan vurdere om 

økologiske køb skulle have høj eller lav involvering. Man må nærmere antage, at der er tale om 

dualinvolvering, da involveringen er situationsbestemt og afhængig af varen, der indkøbes. I henhold til 

problemerkendelsesfasen blev det således slået fast, at de fleste behov, med undtagelse af ego-behovet, 

bliver dækket ved økologiske køb. Dette leder dog op til en senere diskussion om, hvorvidt økologi købes 
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for at opnå påskønnelse fra andre. Med hensyn til informationssøgningsfasen blev det konstanteret, at der 

opleves en større varemærkedifferentiering i DE end i DK, og at de tyske respondenter i højere grad end de 

danske oplever større nytte ved mere information om økologi. For respondenterne i begge lande gør det sig 

gældende, at der er tale om en intern søgning, idet venner og familie kun i ringe grad kan få dem til at købe 

mere økologi. I fasen vurdering af alternativer er konventionelle varer ikke i så stor grad som forventet en 

del af respondenternes consideration set. De tyske respondenter arbejder dog med et mindre consideration 

set, idet de er mere mærkeloyale end de danske. I forhold til købsbeslutningsfasen gør det sig gældende, at 

begge respondentgrupper er enige om, at økologi er let tilgængelig. Det fremgår dog, at de danske 

respondenter savner et større udbud af varer. Idet mærkevaredifferentieringen er lav i DK og der tilstræbes 

et fornuftigt køb, må man konkludere, at der dels er tale om en adfærd rettet mod acceptabel løsning og 

dels en rutineret købsadfærd, da økologiske køb også fortages ofte og vanemæssigt. Respondenternes 

efterkøbsadfærd viser ingen tegn på, at de skulle stoppe med at købe økologi. Flere ønsker derimod at 

økologi blev normen. 

For at se nærmere på kulturens betydning for økologiske køb, analyserede jeg dernæst min empiri ud fra 

Hofstedes dimensioner. I forhold til magtdistancen er det svært entydigt at bekræfte, om de økologiske 

supermarkeder i DE skulle være en følge af et ønske om at være størst, idet det også kan være et resultat af 

et større befolkningsantal. Det er dog muligt at konstatere, at de tyske respondenter lægger mere vægt på 

ekspertudtalelser. I overensstemmelse med, at begge lande er individualistiske, blev der svaret, at andre 

parter ikke spiller ind på respondenternes økologiske forbrug. Her må man dog tage i betragtning, at 

respondenterne, som følge af at være beboere i et individualistisk samfund, måske ikke er tilbøjelige til at 

svare, at venner og familie skulle have en indflydelse. Det ses da også at egengruppen i form af den tætte 

familie spiller en rolle for forbruget af økologi. Hvad der imidlertid også kan formodes at være 

respondenterne ubevidst, er deres angivelse af, hvorvidt påskønnelse fra andre motiverer dem. I forhold til, 

at DE er et maskulint samfund, burde de tyske respondenter, ifølge teorien, være motiveret af status. Dette 

bekræftes også af Malene Aaris. Det kan i midlertid ikke bekræftes ud fra respondentsvarene. Det kan dog 

påvises, at de danske respondenter køber ud fra egalitære årsager, hvilket stemmer overens med, at 

samfundet ifølge teorien skulle være feminint. Disse værdier gør sig dog også gældende for de tyske 

respondenter, hvorfor man nærmere må vurdere, at der muligvis er tale om en feminin subkultur, som ikke 

er adskilt af landegrænser. Hvor dette også gør sig gældende er i forhold til usikkerhedsundvigelsen. Her 

udviser respondenterne i begge lande tegn på en høj usikkerhed overfor forarbejdede fødevarer og overfor 

økologiske varer produceret enten uden for regionen eller landegrænserne. Det er således heller ikke 

muligt at adskille kultur ved landegrænser, når det kommer til respondenternes fokus på de langsigtede 

konsekvenser af konventionelt landbrug. Begge lande har dette som fokus, hvorfor det ikke giver menig at 
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betragte dem som lande med en enten lang eller kortsigetet tidshorisont i forhold til økologi. Også i forhold 

til eftergivenhed og tilbageholdenhed giver det ikke mening at betragte de tyske repsondenter som 

tilbageholdende, idet de angiver, at de ser økologi som selvforkælelse. Hvad man kan konkludere ved at 

bruge Hofstedes dimensioner som teoretisk grundlag er således, at det er svært at betragte 

nationalkulturer, når man ser på økologisk forbrug i DK og DE. Man må nærmere konkludere, at det i høj 

grad drejer sig om en subkultur som har feminine træk, høj usikkerhedsundvigelse, lang tidshorisiont og 

som er eftergivende.  

For yderligere at belyse kulturens betydning i økologisk forbrug, sammenholdt jeg min empiri med 

Ingleharts teori om postmoderne samfund. Jeg fandt således indikatorer på, at DE som samfund i længere 

tid end DK har haft et afløb for økologien i form af økologiske organisationers mærkninger, 

Steinerbevægelsen og økologiske supermarkeder. Dette kan teoretisk forklare, hvorfor der er økologiske 

supermarkeder i DE. Dette er imidlertid svært at påvise ud fra min empiri, idet det også kan handle om et 

større befolkningstal. I forhold til at udvise postmaterielle værdier, kan man blandt begge 

respondentgrupper finde tegn på, at disse værdier vægtes højt, dog med en lille tendens til, at de vægtes 

mindre blandt de tyske respondenter. Men antydningen af postmaterielle værdier blandt begge 

respondentgrupper giver dog foranledning til at antage, at der også her kan observeres en subkultur på 

tværs af landegrænserne. Med hensyn til Ingleharts knaphedshypotese fremgår det blandt 

respondentgruppen, at der er en vis prissensitivitet, hvor mange angiver, at de ville købe mere økologi, hvis 

pengene var til det. Dette gør sig i højere grad gældende for de danske respondenter end for de tyske. Ud 

fra Ingleharts teori kan man derfor konkludere, at der også i dette tilfælde er tale om en subkultur, der er 

prissensitiv og har postmaterielle værdier. 

Som det fremgår af ovenstående, konkluderer jeg, at der både er forskelle og ligheder på det danske og 

tyske forbrug af økologi. De største forskelle bunder således i et anderledes, større og mere fragmenteret 

marked i DE og i, at de tyske respondenter er mere mærkeloyale. Der er imidlertid flere ligheder mellem 

det tyske og danske forbrug i form af motiver for at købe økologi, såsom miljø og dyrevelfærd. Hvad der 

også er en lighed mellem begge lande er en usikkerhed overfor økologiske varer produceret uden for 

nærområdet. Det er således svært at betragte nationer som det kulturbærende element i forhold til 

økologi. Det er derfor mere frugtbart at betragte det økologiske segment i DK og DE som en subkultur med 

fællestræk.  
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Kapitel 8: Perspektivering 
Denne afhandlings research har peget på en række tendenser inden for økologisk forbrugerkultur i DK og 

DE. Jeg havde en formodning om at kunne udpege en del forskelle på det økologiske forbrug ved at 

anvende Hofstedes og Ingleharts kulturteorier. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, og min empiri 

pegede nærmere i retning af, at der eksisterer en subkultur med kulturelle fællestræk i det segment, der 

køber økologi. 

Til videre research kunne det derfor være relevant at udforske denne subkultur yderligere. En sådan 

undersøgelse ville således frigøre sig fra at betragte nationer som kulturbærende elementer og dermed 

bidrage til et mere nuanceret inblik i kulturen. Her kunne man nærmere efterforske hvilke karakteristika, 

der gør sig gældende for motivationen til at købe økologi. Også i forhold til den stigende globalisering giver 

det mening at betragte det økologiske segment som en subkultur, der eksisterer på tværs af landegrænser, 

idet landegrænsernes betydning udviskes. Således ville det give mening at udforske problemstillingen ud 

fra et andet teoretisk udgangspunkt inden for det komplekse kulturbegreb. 

Ligeledes kunne det være spændende at undersøge det segment inden for økologien, som synes, at økologi 

ikke er nok og er for basalt. Det kunne være interessant at se ud fra et komplekst kulturbegreb, hvor denne 

strømning er startet og har rod. Som nævnt i opgaven, kunne det dog også være interessant at studere 

segmentet i forhold til Ingleharts socialiseringshypotese, selv om dette igen ville være komparativt mellem 

DK og DE. 

En af de forskelle, der er på de tyske og danske respondenter er, at flere af de danske respondenter savner 

et større udbud af økologiske varer. Ud fra dette kunne man foranlediges til at tro, at der måske var marked 

for et økologisk supermarked i DK. Det kunne således være interessant at undersøge markedspotentialet 

gennem forskellige markedsføringsteorier og analysere sig frem til, hvis og hvor i DK der kunne være 

kundegrundlag for et sådan supermarked. Det kunne desuden være interessant at se på, om det kunne 

være en af de tyske kæder, der var markedsgrundlag for. Især fordi de formodes at kunne konkurrere på 

pris og dermed imødegå respondenternes prissensitivitet i forhold til økologi. 
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Side 1 af 10 

 

Bilag 1 

Kære økologiske forbruger 

 

Jeg er i gang med mit speciale omkring økologi i Danmark og Tyskland og undersøger i 

den forbindelse, hvad der driver og motiverer danskerne til at købe økologisk. 

 

I den forbindelse håber jeg, at du vil tage dig tiden til at svare på mit spørgeskema. 

Imellem respondenterne vil der blive trukket lod om en præmie bestående af økologiske 

varer for 500 kr. 

 

Spørgeskemaet tager omkring fem minutter og er bygget op omkring 18 spørgsmål. 

Derunder vil jeg bede dig erklære dig enig/uenig i en række udsagn om økologi. Til slut er 

der et felt, hvor du frit kan formulere din holdning til økologi. 

 

Besvarelserne er 100 % anonyme og din mailadresse vil kun blive brugt i tilfælde af, at du 

har vundet lodtrækningen. 

 

På forhånd tak for hjælpen! 

 

Venlig hilsen 

Denise Fritsch Jensen 

Specialestuderende på CBS 

 

 

1. Hvor gammel er du? 

(1)  0 - 17 år 



(2)  18 - 30 år 

(3)  31 - 45 år 

(4)  46 - 60 år 

(5)  60 år eller ældre 

 

 

2. Hvad er dit postnummer? 

_____ 

 

 

3. Hvad er dit køn? 

(2)  Mand 

(3)  Kvinde 

 

 

4. Hvor mange børn er der i din husholdning? 

(1)  0 

(2)  1 

(3)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(6)  Flere 

 

 

5. Hvor stor andel af dine samlede indkøb vil du anslå er økologiske? 

(1)  0 - 10 % 
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(2)  11 - 20 % 

(3)  21 - 30 % 

(4)  31 - 40 % 

(5)  41 - 50 % 

(6)  51 - 60 % 

(7)  61 - 70 % 

(8)  71 - 80 % 

(9)  80 % eller derover 

 

 

6. Hvad har størst betydning for dig, når du køber økologiske varer? 

(1)  At varen er regionalt produceret 

(2)  At varen er nationalt produceret 

(3)  At varen er produceret inden for EU 

(4)  Geografi har ingen betydning 

(5)  Andet _____ 

 

 

7. Hvor højt vægter du følgende, når du køber økologi? 

 Meget højt Højt Middel Lavt Meget lavt Ved ikke 

Miljøhensyn (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Smag (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Færre kemikalier i maden (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Venner/families indflydelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Madens kvalitet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 Meget højt Højt Middel Lavt Meget lavt Ved ikke 

Din og din families sundhed (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

8. Hvilke varegrupper køber du oftest økologisk? Sæt tre kryds 

(1)  Kød og Fisk 

(2)  Frugt og grønt 

(3)  Mejeri 

(4)  Brød og kager 

(5)  Kolonial (fx. dåsevarer, gryn, mel mv.) 

(6)  Frost 

(7)  Drikke 

(8)  Kropspleje 

(9)  Husholdning 

(10)  Vin 

(11)  Andet  _____ 

 

 

9. I hvor høj grad har du tillid til følgende mærkninger? 

 Meget højt Højt Middel Lavt Meget lavt Kender ikke 

Det røde Ø  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Det europæiske blad  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Fair trade mærket  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Demeter mærket  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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10. Hvad var dine grunde til at starte med at købe økologi? Sæt tre kryds 

(1)  Opdragelse, det gjorde mine forældre 

(2)  Familiestiftelse 

(3)  Oplysningskampagner 

(4)  Mediedækning af emnet 

(5)  Venner/families indflydelse 

(6)  Bedre smag 

(7)  Kvalitet 

(8)  Miljø 

(9)  Andet _____ 

 

 

11. Hvor køber du oftest økologi? Sæt tre kryds 

(1)  Netto 

(2)  Føtex 

(3)  Irma 

(4)  Fakta 

(5)  Kvickly 

(6)  Brugsen 

(7)  Bilka 

(8)  Rema 

(14)  Aldi 

(13)  Lidl 

(9)  Helsekostbutikker 

(10)  Over nettet 

(11)  Hos producenten 



(12)  Andet _____ 

 

 

12. Hvad kunne få dig til at købe mere økologi? Sæt tre kryds 

(1)  Lavere priser 

(2)  Højere indkomst 

(3)  Større udbud 

(4)  Venner/families indflydelse 

(5)  Bedre kvalitet 

(6)  Familiestiftelse/forøgelse 

(7)  Bedre information 

(8)  Flere kampagner 

(9)  Lettere tilgængelighed 

(10)  Andet _____ 

 

 

13. Hvornår køber du typisk økologi 

(1)  Særlige lejligheder (fest, højtid) 

(2)  Ved besøg 

(3)  Hverdag 

(4)  Når jeg skal forkæle mig selv 

(5)  Andet _____ 

 

 

14. Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke 
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 Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke 

Økologisk produktion er 

bedre for miljøet 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Dyrene har det bedre på 

økologiske gårde 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg tænker på transporttiden 

for varen, når jeg køber 

økologisk 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Økologiske varer skal være 

fra Danmark 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg køber økologi for at 

værne om miljøet og 

dyrevelfærden 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

15. Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke 

Økologiske varer er let 

tilgængelige for mig 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg kan få de økologiske 

varer jeg vil have i mit lokale 

supermarked 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg kan få alle de 

varegrupper jeg vil have 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  



 Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke 

økologisk 

Jeg overvejer ofte om jeg skal 

købe den almindelige eller 

den økologiske vare 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

16. Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke 

Ekspertudtalelser betyder 

meget for mig, når jeg køber 

økologi 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Det er vigtigt for mig at have 

information om varen på 

emballagen for økologiske 

produkter 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Venner og families holdninger 

påvirker mit køb af økologi 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg køber økologi for at vise 

min sociale status 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg står primært for 

indkøbene derhjemme 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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17. Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke 

Bestemte varemærker har 

stor betydning, når jeg køber 

økologi 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg skifter gerne mellem 

forskellige mærker, så længe 

varen er økologisk 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg er opmærksom på de 

langsigtede konsekvenser 

ved konventionalt landbrug 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg forkæler mig selv, når jeg 

køber økologi 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

18. Hvad er din holdning til økologi? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 



Hvad er din e-mail adresse? (Kun nødvendig for at deltage i lodtrækningen) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Mange tak for din deltagelse! 

Tryk 'afslut' for at sende dit svar 
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Bilag 2 

Liebe Bio-Verbraucher 

 

Ich schreibe zur Zeit meine Masterarbeit über biologischen Verbrauch in Deutschland und 

Dänemark und möchte dabei untersuchen, was Deutsche motiviert und dazu bringt 

biologisch einzukaufen. 

 

Hierbei hoffe ich, dass Sie sich die Zeit nehmen wollen meine Umfrage zu beantworten. 

Zwischen den Befragten wird eine Verlosung von Biologischen Waren im Wert von 70 

Euro gemacht. 

 

 Die Umfrage dauert ungefähr fünf Minuten und enthält 18 Fragen. Hier werde ich Sie 

bitten, sich in einer Reihe von Aussagen einig oder uneinig zu erklären. Zum Schluss gibt 

es eine Zelle, wo sie sich frei zu Ihrer Haltung über biologische Produkte formulieren 

können. 

 

Die Beantwortungen sind selbstverständlich 100 % anonym und Ihr Mail wird nur in dem 

Fall gebraucht wenn Sie die Verlosung gewonnen haben. 

 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Denise Fritsch Jensen 

Studentin bei Copenhagen Business School 

 

 



 

 

1. Wie alt sind Sie? 

(1)  0 - 17 Jahre 

(2)  18 - 30 Jahre 

(3)  31 - 45 Jahre 

(4)  46 - 60 Jahre 

(5)  61 oder älter 

 

 

2. Welche Postleitzahl haben Sie? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

3. Was ist Ihr Geschlecht? 

(1)  Mann 

(2)  Frau 

 

 

4. Wie viele Kinder gibt es in Ihrem Haushalt? 

(6)  0 

(1)  1 

(2)  2 
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(3)  3 

(4)  4 

(5)  Mehrere 

 

 

5. Wie groß schätzen Sie ist den gesamten Anteil an Bio-Produkten in Ihrem Einkauf? 

(1)  0 - 10 % 

(2)  11 -20 % 

(3)  21 - 30 % 

(4)  31 - 40 % 

(5)  41 - 50 % 

(6)  51 - 60 % 

(7)  61 - 70 % 

(8)  71 - 80 % 

(9)  81 % oder größer 

 

 

6. Was ist Ihnen beim Einkauf von den Bio-Produkten am wichtigsten? 

(1)  Dass die Ware regional produziert ist 

(2)  Dass die Ware national produziert ist 

(3)  Dass die Ware innerhalb der EU produziert ist 

(4)  Die Herkunft hat für mich keine Bedeutung 

(5)  Sonstiges _____ 

 

 

7. Wie hoch werten Sie folgendes, wenn Sie biologisch einkaufen? 

 Sehr Hoch Hoch  Mittel Niedrig Sehr niedrig 



 

 

 Sehr Hoch Hoch  Mittel Niedrig Sehr niedrig 

Rücksicht auf die Umwelt (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Geschmack (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Weniger Chemikalien im 

Essen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Der Einfluss von Freunde und 

Familie 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Die Qualität des Essens (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Die Gesundheit von Ihnen 

und Ihrer Familie 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

8. Welche Waren kaufen Sie primär Biologisch? Dreimal ankreuzen 

(1)  Fleisch und Fisch 

(2)  Obst und Gemüse 

(3)  Milchprodukte 

(4)  Brot und Kuchen 

(5)  Kolonialwaren 

(6)  Tiefkühlkost 

(7)  Getränke 

(8)  Körperpflegeprodukte 

(9)  Haushaltsreinigungsprodukte 

(10)  Wein 

(11)  Sonstiges _____ 
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9. In wie hohem Grad vertrauen Sie den Kennzeichnungen?  

 Sehr Hoch Hoch  Mittel Niedrig Sehr niedrig Kenne nicht 

Das Biosiegel  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Europäisches staatliches Bio-

Siegel  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Das Fair Trade Siegel  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Das Demeter Siegel  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

10. Was war Ihr ursprünglicher Beweggrund biologischeinzukaufen? Dreimal ankreuzen 

(1)  Erziehung, das haben meine Eltern getan 

(2)  Gründung der Familie 

(3)  Aufklärungskampagne 

(4)  Medialisierung des Themas 

(5)  Der Einfluss von Freunden und Familie 

(6)  Geschmack 

(7)  Qualität 

(8)  Umwelt 

(9)  Sonstiges _____ 

 

 

11. Wo kaufen Sie am meisten biologisch ein? Dreimal ankreuzen 

(1)  Penny 

(2)  Rewe 

(3)  ALDI 



 

 

(4)  LIDL 

(5)  Alnatura 

(6)  Biomarkt 

(7)  Netto 

(8)  Reformhaus 

(9)  Beim Produzenten 

(10)  Im Internet 

(11)  Sonstigens _____ 

 

 

12. Was könnte Sie dazu veranlassen mehr Biologie zu kaufen? Dreimal ankreuzen 

(1)  Niedriger Preise 

(2)  Größeres Einkommen 

(3)  Größeres Angebot 

(4)  Der Einfluss von Freunde und Familie 

(5)  Bessere Qualität 

(6)  Familiengründung/Vergrößerung  

(7)  Bessere Information 

(8)  Mehr Kampagnen  

(9)  Einfachere Zugänglichkeit 

(10)  Sonstiges  _____ 

 

 

13. Wann kaufen Sie typischerweise Bio-Produkte? 

(1)  Zu besondere Anlässen (Feste, Feiertage) 

(2)  Bei Besuch 

(3)  Im Alltag 

(4)  Wenn ich mich verwöhnen will 
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(5)  Sonstiges _____ 

 

 

14. Wie einverstanden sind Sie in den folgenden Aussagen? 

 Sehr einig  Einig  Neutral Uneinig Sehr Uneinig 

Biologische Herstellung ist 

besser für die Umwelt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Die Tiere haben es besser 

auf biologischen Höfen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich denke an der Zeit des 

Transports wenn ich 

biologisch kaufe 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich kaufe Bio-Produkte um 

die Umwelt und die Tiere zu 

schützen  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Bio-Produkte müssen aus 

Deutschland kommen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

15. Wie einverstanden sind Sie in den folgenden Aussagen? 

 Sehr einig  Einig  Neutral Uneinig Sehr Uneinig 

Bio-Produkte sind für mich 

leicht erhältlich 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Die biologische Waren, die (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  



 

 

 Sehr einig  Einig  Neutral Uneinig Sehr Uneinig 

ich haben will, sind in meinem 

örtlichen Supermarkt 

erhältlich  

Alle biologischen 

Warengruppen, die ich haben 

will, sind mir zugänglich 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich überlege oft ob ich 

biologische oder gewöhnliche 

Ware kaufen soll 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

16. Wie einverstanden sind Sie in den folgenden Aussagen? 

 Sehr einig  Einig  Neutral Uneinig Sehr Uneinig 

Sachverständigen Berichte 

bedeuten mir viel, wenn ich 

biologisch kaufe 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Es ist für mich wichtig 

Information über die Ware auf 

der Verpackung bei 

biologischen Waren zu haben 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Die Einstellungen von Familie 

und Freunden beeinflusst 

mich, wenn ich biologisch 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Sehr einig  Einig  Neutral Uneinig Sehr Uneinig 

kaufe 

Ich kaufe Bio-Produkte um 

meinen sozialen Status zu 

zeigen  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich bin hauptverantwortlich 

für das Einkaufen in meinem 

Haushalt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

17. Wie einverstanden sind Sie in den folgenden Aussagen? 

 Sehr einig  Einig  Neutral Uneinig Sehr Uneinig 

Bestimmte Waremarken 

bedeutet mir viel, wenn ich 

Bio-Produkte kaufe 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich wechsle gerne die Marke, 

wenn die Ware biologisch ist 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich bin auf die langfristigen 

Konsequenzen der 

konventionellen 

Landwirtschaft aufmerksam 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ich verwöhne mich selbst, 

wenn ich Bio-Produkte kaufe 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  



 

 

 

 

18. Was ist Ihre Haltung zu Biologie? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Welche ist Ihre E-Mail Adresse? (Nur notwendig um an der Verlosung teilzunehmen) 

_____ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Drücken Sie bitte 'Afslut' um Ihre Beantwortung zu schicken. 
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Bilag 3 
Besvarelse på spørgsmål 1: Respondenternes alder 

 

Besvarelse på spørgsmål 2: Postnummer 

Danmark 

2000 8320 2860 2500 6740 2610 8000 8200 2700 

2100 2860 5000 1428 9380 8240 8000 2200 2500 

2860 2860 4690 1829 2450 2100 5260 2730 9240 

5000 2740 2200 8970 2450 9400 2000 5220 8000 

2000 2500 3390 8240 2630 1719 9000 4370 1758 

5000 2610 3390 2300 2100 8000 8000 5700 2860 

2300 5700 48xx 3400 8000 8380 8660 4450 8200 

2200 5874 2200 1553 2605 2000 8000 8000 2300 

2770 2300 2300 2300 8000 8260 3390 2400 2630 

2200 5230 9510 6100 2200 2200 2610 8781 8000 

2300 5550 7830 2100 2750 8000 2200 9700 2840 

2720 2450 2720 2100 2400 2200 2400 9400 2300 

2300 2300 5792 1415 8000 6710 5220 3480 7500 

4100 5000 5000 6470 5700 2400 3520 8000 9690 

5200 5792 5000 6000 6710 9000 4000 7700 8940 

2200 8000 5250 2300 2200 4640 2880 5000 2900 

5792 8000 4800 4720 2300 8240 8620 7430 5000 

2700 2100 3220 2000 2200 2720 8000 9460 6705 

2200 2860 8270 5000 2690 6990 2610 2720 5000 

5000 6320 1264 8230 8000 5000 1720 5000 8000 

2200 8680 5210 3550 2200 8000 2300 7100 2400 

2700 1432 5210 8210 6100 8000 1709 2100 2300 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0 - 17 år 18 - 30 år 31 - 45 år 46 - 60 år 60 år eller
ældre

1. Hvor gammel er du?

DK

DE
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5700 2100 2800 9220 8240 2200 3920 2300 2200 

2300 5320 2600 8000 2100 4200 6400 2400 8740 

2400 1420 6700 8472 8800 8200 5700 2200 2760 

2100 3050 5270 9000 8240 2100 8850 2700   

5270 2400 2400 2400 2400 5000 6051 2200   

2200 2100 8200 8000 6700 5000 8270 2500   

2500 2200 1000 8000 4180 2750 5230 2100   

1660 2750 2300 8641 3200 8230 8200 7870   

2000 2720 2200 8000 4600 8471 8830 8230   

2300 5240 

2400 / 

75217 2650 4300 2900 8382 8230   

1055 6000 3500 2200 9642 3200 9220 2200   

2000 2630 2920 6900 5884 3500 2000 2700   

2100 1657 2100 8000 8000 2600 2100 8200   

2200 8200 1966 2000 4296 5700 9500 8300   

2450 5000 2100 8200 8200 8270 2720 2300   

3660 2200 6400 2720 3000 8210 2400 8560   

2000 8900 2400 8230 5400 8500 8900 6950   

2500 5000 2000 4200 1360 2620 8000 8900   

5260 7100 2860 8660 8400 8200 9000 8210   

4140 2640 2300 2300 7100 2300 5000 8560   

8000 5750 2200 8240 9000 2200 2100 1661   

5000 2000 2765 9000 2400 2200 3670 2500   

2300 2300 5000 8210 2200 2100 4320 2400   

2400 8660 2300 9000 2200 8200 9000 2600   

2300 2200 2100 2450 2200 8700 2300 5000   

5330 2450 2200 2650 8000 8000 8000 8200   

2869 2300 2620 7430 9000 4000 2730 9000   

2200 2000 2200 2500 7120 8270 3500 2800   

 

Tyskland 

60489 27749 10409 

20459 09126 10439 

10245 70191 14772 

4700 eupen  
Belgien 66969 9249 

53859 65207 61267 

4701 Kettenis Belgien 99198 95444 

10551 86150 35396 

24963 22089 97283 

55116 45886 76133 

41066 26133   

85646 34139   
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66292 84028   

D-91052 80804   

30827 04155   

41516 69124   

38442 50676   

D-24259 76133   

25832 12683   

75045 79102   

63843 47057   

69231 79108   

22177 76137   

83278 73760   

94538 80799   

25524 95060   

73666 76131   

85077 48151   

08412 80804   

21337 10965   

96215 69121   

91207 86156   

22049 88450   

27711 81669   

65232 72070   

71336 68165   

59379 41516   

42555 24852   

85591 9000   

38471 24955   

50226 D-17440   

76831 45147   

22043 65719   

93055 47551   

69207 25813   

66509 25813   

44807 bochum 47249   

63762 07749   

95028 72076   
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Besvarelse på spørgsmål 3: Respondenternes køn 

 

Besvarelse på spørgsmål 4: Antal børn i husstanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

DK DE

3. Hvad er dit køn?

Mand

Kvinde

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0 1 2 3 4 Flere

4. Hvor mange børn er der i din 
husholdning?

DK

DE
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Besvarelse på spørgsmål 5: Samlet andel af økologi 

 

Besvarelse på spørgsmål 6: Geografisk betydning 

 

Andet Danmark 

Geografi har ikke så stor betydning, mere om reglerne er blevet efterlevet. 

Det afhænger af varen. Lokalt og sæson betonet så vidt muligt 

At undgå sprøjtegifte 

Foretrækker klart danske grøntsager men det kan desværre ikke lade sig gøre med alle de 

forskellige slags vi køber 

Pris 

økonomi 

Prisen 

Dyrevelfærd 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

5. Hvor stor andel af dine samlede 
indkøb vil du anslå er økologiske?

DK

DE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

At varen er
regionalt

produceret

At varen er
nationalt

produceret

At varen er
produceret

inden for EU

Geografi har
ingen

betydning

Andet

6. Hvad har størst betydning for dig, 
når du køber økologiske varer?

DK

DE
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Det er både vigtigt at det er produceret regionalt/nationalt og desuden uden tilsætning af 

diverse uhelddige stoffer og mht. til dyr at de har haft en ordentlig opvækst 

Køber gerne dansk/lokalt, men første prioritet er, at varen er økologisk. 

At der ikke er tilsat konserveringsmidler og E-numre, og at varen desuden er så lidt 
forarbejdet så muligt. 

Jeg ser gerne at man kan købe fra nærområderne, men da det ikke er muligt, må man gå på 
kompromis og indkøbskuren bliver fyldt med en blanding af nationale og europæiske varer. 
Fairtrade økobananer og chokolade7cacao er primært de varer der købes som ikke er 

produceret i EU 

National produktion og dyrevelfærd er de primære årsager til at jeg køber økologisk selvom 
det er begrænset til få varer. Typisk grønsager og havregryn 

At man undgår unødvendig sprøjte gifte, dyrevelfærd 

Jeg under mig lidt over spørgsmålet. Det, der har størst betydning for mig, når jeg køber 
økologiske varer, er, at varerne er uden pesticider - både for mig og miljøet. Dernæst vil jeg 

gerne købe lokalt og nationalt producerede varer, så de ikke er transporteret så langt. 

At varen ikke er produceret i Spanien 

Først øko, derefter er det fedt hvis det er fra Danmark, men ikke noget krav. 

Geografien har kun betydning i tilfælde, hvor der af flere økologiske valgmuligheder af 
samme vare, som jeg er på udkig efter. 

Dyrevelfærd 

OBS! Det er kun muligt at skrive en kommentar hvis man vælger "Andet". Ville krydse "At 

varen er nationalt produceret" med denne kommentar: Jeg køber hellere nationale varer, 
end økologiske fra fjerne lande bl.a. p.g.a. miljø og transport, og tillid til produktion i fjerne 
lande 

så længe varen ikke er fra israel så ryger det i indkøbskurven 

Hvis der er et dansk økologisk alternativt, så vælger jeg det 

Hvis der er et dansk økologisk alternativ foretrækker jeg det frem for udenlandske 
økologiske varer. 

Som udgangspunkt køber jeg helst økologisk, men er der økologisk fra lang væk til 3x 

højere pris end dansk konvention nemt, svinger det, hvad jeg køber 

At varen er i sæson - uanset oprindelse 

Jeg foretrækker danske varer, dernæst europæiske. Men jeg vil eksempelvis hellere købe 
økologiske æbler fra Sydamerika end ikke-økologiske æbler fra Danmark. 

Meget er gennem årstiderne så bestemmer ikke helt selv, men ellers helst så regionalt som 
muligt 

Tager ikke hensyn til økologi når jeg køber ind. 

Sprøjtefri natur 

Dyrevelfærd 

 

Andet Tyskland 

Verbandware von Bioland 

Wenig bis gar keine Zusatzstoffe 

Preis 

Es kommt ja auf das Produkt an. Manches, wie Reis, wächst nicht in der 
Eu. 

Verbandsware, Fair gehandelte Ware 

Weniger Pestizide, keine Gentechnik, artgerechtere Tierhaltung 
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das Artgerechte Tierhaltung und Pflanzenanbau betrieben wird und 

Umweltbelastungen minimiert werden bzw. ganz entfallen 

Der Preis 

 

Besvarelser på spørgsmål 7: Vægt 
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7.1. Hvor højt vægter du følgende, når 
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Besvarelse spørgsmål 8: Økologiske varegrupper 

 

Andet Danmark 

Kaffe, chokolade 

Jk 

Er vegetar, men hvis jeg ikke var det, ville kødet også være økologisk 

Vi spiser stort set kun økologisk. Undtagelser er slik og chips. Alle hudpleje og 
rengøringsprodukter er svane- og astma/allergi-mærkede. 

Æg 

Vi har en økologisk husholdning - hvis giftfri produkter (fx byggematerialer) findes 
vælges de over konventionelle 

Køber ikke kød og frisk, køber sjældent mejeri. Til gengæld er økologiske æg 
vigtigt. 

Hvis der er en økologisk vare vil jeg altid vælge den 

Alle varer, jeg kan få økologisk, køber jeg økologisk 
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køber alle mine varer økologisk! lige fra husholdning til skønhedspleje til alt der 
skal indtages. kan nævne 2 ting der ikke er og det mine kattes mad, og syltede 
hivdløg ;-) 

Køber KUN økologisk, ellers undværer jeg 

Æg 

Af og til tøj og sko, når jeg kan finde det, eller genbrugstøj. 

Meste.. Ikke kød 

Krydderier og krydderurter 

Køber ikke kød, men fisk køber jeg MSC mærkede 

tamponer 

Stofbind 

Æg 

spørgsmålet giver ingen mening for mig, da stort set alt er økologisk. ligger tæt 
på 100% 

Æg 

Jeg køber meget sjældent kød og vin men kan jeg få det øko til en ok pris køber 
jeg det 

Alt på nær slik 

Spiser meget vegetarisk 

Øl 

Alt, inklusiv tøj 

typisk æg 

  

Andet Tyskland 

Eier 

Hülsenfrüchte 

wir kaufen 100% bio 

Vegetarische und Veganer Lebensmittel 

Alles Ohne Zusatzstoffe 

Eier 

Samen, Müsli, Falafel, Erdnussbutter... 

vegane Produkte 

Kaffee 

Alle 

Sojaprodukte 

Eier 

Babynahrung 

Eier 

Babynahrung 

Linsen, Teigwaren, etc. 
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Besvarelse på spørgsmål 9: Mærkninger 
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Besvarelser til spørgsmål 10: Grunde til at starte med økologi 

 

Andet Danmark 

Sundhed 

Dyrevelfærd 

sundhed. Jeg husker især en udersøgelse (måske lavet af coop) hvor en familie blev testet 

for forskellige kemikalier inden og efter, de i en tid udeukkende skulle spise økologisk, og 
testene viste en stor forskel fra før og efter, hvor alle tal var lavere efter. 

Min egen sundhed 

Tog grundforløbet til kokkeuddannelsen og blev opmærksom på produktion af fødevarer for 
miljø, sundhed og kavlitet 

Dyrevelfærd 

sundhed 

test 

Trs 

Færre kemikalier i min og min families krop 

Færre pesticider 

Dyrevelfærd, sundhed 

Tilbud 

der er ingen grund, køber det kun når der ikke er noget andet ud over Økologi 

En lærer i folkeskolen inspirerede mig 

min uddannelse 

Dyrevelfærd 

Sundhed 

Både min mand og jeg har akademisk baggrund der beskæftiger sig med økologi i forskellig 
udstrækning. 

Sundhedsfornemmelsen føles bedre på økologi, jeg føler mig mere energisk og jeg tror på at 

det giver mig en længere levetid med færre sygdomme. 

Dyrevelfærd 

Er ikke starte med og købe økologisk på dagligt basis 
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10. Hvad var dine grunde til at starte 
med at købe økologi? Sæt tre kryds
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Sundhed 

sunded 

Dyrevelfærdshensyn 

Hensyn til miljø og dyrevelfærd gjorde det til et valg jeg ikke tænkte videre over. 

Dyrevelfærd 

naturfaglig uddannelse 

Uddannelse med meget fokus på økologi og bæredygtighed 

Dyrevelfærd 

For mig hænger kvalitet, sundhed og miljø sammen. Sundhed er ikke kun at skåne kroppen 
for bras. men også at beskytte jorden, grundvandet m.v. 

Sundhed - det salutogenetiske perspektiv 

Min egen sundhed-færre spøjtegifte som pesticider i kroppen 

Min egen sundhed 

Sundhedshensyn 

Sundhed - Tiltag for at blive rask fra sygdom 

Jeg har lige fra barnsben haft en drøm om at blive selvforsynende og en stor bevidsthed om 
miljøet. Sundhedsaspektet er først kommet til senere. 

Så dokumentarer om emnet og læste artikler og bøger 

Uddannelse 

Fri for gift 

Dyrevelfærd 

mindre kemikalier i maden 

Efter en vaccineskade tåler min krop kun helt "rene" varer 

Mit studie til Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed 

Dyrevelfærd 

Indtagelse af pesticider igennem maden 

min egen sundhed 

Sundhed 

Dyrevelfærd 

Jeg har bare sat mig ind i emnet, jeg er udlært kok, så det ligger naturlugt for mig og have 
respekt for mine råvarer 

Sundhed, færre kemikalier i maden 

Undervisning 

Fordi moder jord fortjener vi er gode ved hende. 

Viden om, at sprøjtegifte er i kroppen i længere tid. At det tog en familie en uge på øko-kost 
inden sprøjtegifte forsvandt fra urinen. Det bryder jeg mig ikke om at have i mig. 

Fødevarefællesskab 

Studie på økologisk landbrugsskole 

Egen sundhed/helbred 

Mindre kemi i maven 

OBS! Miljø og Sundhed 

Sundhed, færre sprøjtegifte i mad og dermed i kroppen 

Dyrevelfærd 

Dyrevelfærd. Og det er stadig den største grund til at jeg køber øko 

dyrevelfærd 



Bilag 3 
 

Side 15 af 32 
 

Sundhed, undgå kræftfremkaldende- og hormonforstyrrende stoffer. 

sundhed 

Elev på Kalø økologisk landbrugsskole 

Dyrevelfærd 

Mindre kemikaler 

Dyrevelfærd 

Øget dyrevelfærd 

Dyrevelfærd 

En interesse i dyrkning af "vindueskrydderier" sporede mig ind på økologiske 
dyrkningsmetoder, og det blev så overført til mit forbrug 

Bedre forhold for dyrene. 

Har købt øko fra tidlig ungdom - i det omfang det dengang var muligt gn indkøbsforening 
under KOKOO 

Min egen sundhed og samvittighed 

Bevidsthed om sundhed 

Hvis der ikke er andre produkter tilsvarende 

Dyrevelfærd 

Viden om hvordan dyr behandles i koventionelt landbrug 

Sundhed 

Den største grund er mit helbred. Der er meget kræft i min familie, og jeg prøver at 
minimere mine chancer for selv at udvikle det. 

Viden gennem studie (biologi) 

Egen research og interesse (hobby) 

Dyrevelfærd 

Dyrevelfærd 

Jeg har haft kæmpe interesse i mads betydning for vores genekspression, og har fundet ud 
af hvilken fundamentalt rolle økologi kan have i vores sundhed. Pesticider, og tungmetaller 
er deværre blevet en almen hverdag for mange, og disse er elementer der skaber 
inflammatoriske tilstande i vores kroppe, og i en allerede kemifyldt hverdag er det en 

nødvendighed at minimere vores krop for en masse ukendte kemiske strukturer. 

Sundhed (Flere vitaminer og mineraler) 

God mavefornemmelse 

Dyrevelfærd 

Køber ikke ind efter økologi. 

Studerer fødevarer og ernæring 

Uddannelse 

Dyrevelfærd 

Dyrevelfærd 

for min egen sundhed 

Økonomisk overskud til at prioritere bedre sundhed for min familie 

Alt burde være økologisk fremstillet. 

 

Andet Tyskland 

tue ich  nicht 
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Gesundheit 

Ursprünglichkeit der Produkte 

Gesündere Lebensmittel 

Gesundheit 

Selbst Vkin in Bioladen 

Krankheit 

Gesundheit 

Ernährungsberatung 

Gesundheit der Familie 

Krankheit 

Arbeit in einem Bio-Markt 

Allergie gegen manche Chemikalien an konventionell angebautem Obst und Gemüse 

Gesundheit 

Artgerechtere Tierhaltung 

Tierethische Gründe 

Manchen Produkte gibt es nur in Bio. 

vegane Produkte waren früher meistens bio, daher im Bioladen gekauft 

Ich beschäftige mich mit dem Thema "Spiritualität" als Kompetenz für nachhaltige 
Entwicklung...- Achtsamkeit und Respekt vor der Schöpfung gehören für mich dazu. 

Umstellung auf eine vegetarische Ernaehrung 

Tierhaltung und Menschenschutz (z.B. im Kaffeeanbau) 

Allergien 

Die Hoffnung dass es den Tieren besser geht, die die biologischen Lebensmittel produzieren 

vegetarische Ernährung 

Bericht über Super-Resistente Bakterien, resultierend aus der Verwendung von Antibiotika 
in der Landwirtschaft 
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Besvarelse på spørgsmål 11: Hvor købes økologi 

Danmark 

 

Andet Danmark 

Meny 

Meny 

Øko-radissen 

Ghj 

Meny 

Hos årstiderne og Nemlig 

Special butikker. Små lokale. 

Meny 

Menu 

Vi har ikke 3 steder, men bruger mine egne høns 

Menu 

meny 

Aarstiderne 

Hvis kosmetik - nettet 

kiwi 

Aarstiderne 

Kiwi 
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11. Hvor køber du oftest økologi? Sæt 
tre kryds
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Kiwi 

Kiwi 

Kiwi 

Kiwi 

Kiwi 

Løvbjerg 

benytter stort set alle kæder lige oftest, på nær Lidl, Aldi og 'Hos 
producenten' 

Kiwi 

Fødevarefællesskab 

Kiwi 

Kiwi 

KIWI 

Meny 

Årstiderne 

Ved Osteriet Hinge 

Kiwi 

Løvbjerg 

Kiwi 

Meny 

Salling 

Superbrugsen og Kiwi 

Dm Drogeriemarkt Tyskland 

Aarstiderne 

Kiwi 

Meny 

Nenlig.com 

Årstiderne 

Meny 

kiwi 

Små lokale producenter og den lokale landsbykøbmand 

Superbrugsen 
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Tyskland 

 

Andet Tyskland 

Edeka 

Edeka 

Marktstand 

Edeka 

Tegut 

Regionale Läden 

Edeka 

beim Biobauer 

Solidarische Landwirtschaft 

denn's Biomarkt 

dm 

Edeka 

Edeka 

auf (Wochen)Märkten 

Tante Emma Laden 

Edeka 

dm 

Supermarkt 

EDEKA 

Edeka 

Drogeriemarkt 

Edeka 

auf dem Wochenmarkt 

Englische Supermarktketten und individuelle Laeden 

EDEKA & Basic 
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11. Wo kaufen Sie am meisten 
biologisch ein? Dreimal ankreuzen
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Rema 1000 in DK 

Denns 

eigene Food Coop (wir bestellen im Großhandel, sonst fiele Bio mir 
wegen des höheren Preise sehr schwer zu kaufen) 

Edeka 

Kaufland 

Edeka 

denn's Biomarkt 

Veganz 

 

 

Besvarelse på spørgsmål 12: Grunde til at købe mere økologi 

 

Andet Danmark 

jeg synes især, at udbuddet af økologisk brød og kød burde forbedres 

Mindre emballage på økologiske varer 

Bedre info om pesticider og kemikalier i konventionelle vs økologiske produkter 

Køber kun økologisk 

et større udvalg af økologisk tøj og sko, ville kunne højne mitforbrug af økologiske varer. 

Jeg er der allerede 

Jeg køber 90 % økologi i dag, det sidste handler om pris (jeg er studerende) og om 
udbuddet overhovedet er der. Men nogle ting kan jeg godt finde på slet ikke at købe, hvis 

man ikke kan få dem økologisk. 

Jeg køber i forvejen nærmest alt økologisk.. 

Køber kun øko 

Køber allerede næsten 100% 

Og mest af alt endnu bedre dyrevelfærd. Større oplysning om hvordan maden er 

transporteret. 

ikke relevant. jeg ligger helt i top?? 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

12. Hvad kunne få dig til at købe mere 
økologi? Sæt tre kryds
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Mere kvalitetskontrol, specielt omkring dyrkningsmetoder. Jeg er vegetar, og forbavsende 
mange økologiske grøntsager smager af ingenting - selv om de burde have haft tid til at 
vokse i ro og mag 

Især prisen. Køber næsten 100% økologi trods overførselsindkomst, det handler om 
prioritering. Jeg spiser meget mindre kød, for at have råd til at det er økologisk. Køber stort 
set aldrig take-away, laver færre ting der koster penge så som at gå i biffen. Køber efter 

hvad der er på tilbud. Det ville være dejligt hvis der var større udbud på nogle varer, og at 
prisen blev lavere så jeg havde lidt penge til aktiviteter. 

Nok intet. 

Mere fokus på miljø og sundhedsmæssige fordele ved at købe produktet (f.eks. som 
Fairtrade kaffe, hvor man støtter lokale kaffebønder) 

 

Andet Tyskland 

Gesundheit 

wir kaufen 100% bio 

Bei Gemüse, wenn das biologische im Supermarkt nicht aus Spanien kommt 

(Austrocknungsproblem durch Wasserproblematik) 

höhere Verlässlichkeit der Bio-Siegel 

wenn Bio nicht mehr "single Issue" ist, also zB workers' rights beinhaltet und 
Quatsch wie Bio-Äpfel aus Argentinien nicht unterstützt 

Mehr Bio geht bei mir nicht, weil ich schon 99% bio einkaufe 

 

Besvarelse spørgsmål 13: Hvornår købes økologi 
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Besvarelse spørgsmål 14: Enig i udsagn 
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Besvarelser spørgsmål 15: Enig i Udsagn 
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Besvarelse på spørgsmål 16: Enig i udsagn 
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Besvarelse spørgsmål 17: Enig i udsagn 
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Besvarelse spørgsmål 18: Holdning til økologi 

Overordnet tema Meningskondensering Citater i Danmark Citater i Tyskland 

Indkomst/uddannelse 
Prissenitivitet hos 
respondentgruppen 

”Hvis jeg havde økonomi 
til købte jeg alle mine 
vare økologisk.” 
 
”(…) Jeg er bare 
studerende lige nu, så 
jeg har ikke overskuddet 
økonomisk til at købe alt 
økologisk, men køber 
altid øko æg og mælk.”.  

”Ich würde gerne 
mehr Bio-Produkte 
kaufen, muss aber 
mein vorhandenes 
Budget 
berücksichtigen.” 
 
”(…) durch geringes 
Einkommen werden 
viele Leute leider 
gezwungen, 
pestizidbelastete 
Lebensmittel zu 
kaufen.“ 

Sundhed/færre 
kemikalier 

Økologi som 
fødevaresikkerhed 

 
"Vi undgår helst kemi i 
både fødevarer og 
husholdnings- og 
plejeprodukter."   
 
”(…) Desuden ønsker jeg 
ikke at fylde med krop 
med 
hormonforstyrrende 
stoffer og unødig kemi.” 

 
”(…)Die 
konventionellen 
(red. fødevarer) 
enthalten zu viele 
Schadstoffe.”   
 
"In erster Linie kaufe 
ich biologische 
Produkte aus 
"eigennützigen" 
Gründen, da ich mir 
selbst etwas Gutes 
tun möchte bzw. mir 
nicht durch 
Chemikalien in 
meinem Essen 
schaden möchte." 
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Miljø/dyrevelfærd 

Økologi som sikring af 
fremtidens miljø 
 
Økologi som sikring af 
retfærdig behandling af 
dyr 

”Økologi er bedst for 
mennesket samt for 
dyrene. Miljøet bliver i 
lavere grad påvirket 
negativt ved økologisk 
landbrug.” 
 
"Det er vigtigt at tænke 
på miljøet, dyrevelfærd 
og bæredygtighed." 
 
"Det er vigtigt for mig, at 
produktet kommer fra 
bæredygtig produktion 
samt dyrevelfærd." 

"Wichtig für 
Nachhaltigkeit und 
Umwelt, schöner 
Nebeneffekt ist eine 
etwas gesündere 
Nahrung.”  
 
"Ich kaufe vor allem 
tierische Produkte 
Bio, da mir der 
ethische Aspekt dort 
wichtig ist." 

Familie/hensyn til 
børn 

Økologi til børn i hjemmet 
 
Økologi viser omtanke for 
familien 

"Vigtigt for min søns 
helbred.”  
 
"(…) jeg har 6 
børnebørn, som jeg 
prøver at påvirke positivt 
ved at fortælle dem om 
økologi." 
 
"Jen ønsker ikke at fylde 
mine børn med 
pesticider og andet gift, 
som kan påvirke deres 
krop." 

”Für meine Tochter 
gibt es häufiger Bio 
Produkte.” 
 
"Ich versuche meine 
Familie durch Bio 
Produkte gesünder 
und besser zu 
ernähren." 
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Geografiske faktorer 

Dansk producerede varer 
 
Tysk producerede varer 
 
Regionalt/lokalt 
producerede varer 

”(… ) Jeg køber altid 
danske varer, hvis jeg 
kan få det, og hvis det 
ikke er øko går jeg især 
efter at det så i hvert 
fald skal være dansk.” 
 
 ”(…) Jeg synes økologi i 
Danmark (andre 
nordiske lande) har en 
rigtig god kvalitet, men 
ville eks aldrig 100 % 
stole på økologi som 
komme fra andre lande 
(USA, Kina, syd europa, 
ect.). 

”(…) Ich finde es 
generell aber sehr 
gut auch regional 
einzukaufen.” 
 
 ”(…) Ich finde 
regionale 
Lebensmittel 
wichtiger, man hilft 
den Bauern der 
Region und man 
weißt wo die 
Produkte 
herkommen.” 

Økologi som normen 
Økologi burde som 
normen 

”Det er absurd at økologi 
er det ekstraordinære, 
mens konventionelt er 
det ’konventionelle’.” 
 
"Det er den eneste 
rigtige måde at forbruge 
på. Idealet må være at 
alle vare er økologiske 
eller biodynamiske og 
alle forbrugere skal have 
mulighed og råd til at 
forbruge" 

”Bio ist absolut 
wichtig. Der Markt 
muss weiter 
wachsen.” 
 
"Langfristig sollte alle 
Landwirtschaft auf 
Bio umgestellt 
werden um die Natur 
zu schützen." 
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Bilag 4 
Referat af interview med Kirsten Lund Jensen 

Den 29/4 var jeg på besøg hos Landbrug og Fødevarer for at interviewe økologichef Kirsten Lund Jensen 

angående mit speciales problemstilling. Landbrug og Fødevarer er en erhvervsorganisation, hvis 

medlemmer er danske landmænd, både økologiske og konventionelle, samt fødevarevirksomheder, bl.a. 

Arla, Thise og Danæg. Formålet med organisationen er at skabe gode rammer for både landmændene og 

fødevarevirksomhederne. Indledningsvis havde Kirsten modtaget spørgsmålene som var 

omdrejningspunktet for interviewet. 

Nedenfor er spørgsmålene listet op: 

1. Kan du fortælle lidt om organisationen og dine arbejdsopgaver? 

2. Hvordan har danskernes forbrug af økologi udviklet sig historisk? 

3. Er danskernes forbrug af økologi steget i takt med udbuddet? Eller er udbuddet steget i takt med 

efterspørgslen? 

4. Hvad mener du motiverer de danske forbrugere til at købe økologi? 

5. Hvordan mener du tilliden til Ø-mærkningen er i Danmark? 

6. Hvordan mener du tilliden til det europæiske blad er i Danmark? 

7. Kan du se nogle forskelle på hvordan hhv. danskere og tyskere køber økologi? 

8. Kan du se nogle tendenser for hvilke varegrupper danskerne køber økologisk? 

9. Kan du se nogle muligheder og udfordringer for dansk økologi? 

10. Kan du se nogle kulturelle faktorer, der spiller ind på de danske forbrugeres forhold til økologi? 

11. Hvordan ser en gennemsnitlig dansk økologisk forbruger ud for dig? 

12. Hvad er din fornemmelse af om de danske forbrugere er mere bevidste end i udlandet? 

- Køber de andre/flere varegrupper økologisk? 

13. Kan du se en sammenhæng mellem ideologiske strømninger i Danmark og forbrug af økologi? 

14. Hvordan ser du det danske marked for økologi i fremtiden? 
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15. Har du et bud på, hvorfor store økologiske supermarkeder kan løbe rundt i Tyskland? 

- Har du et bud på, hvorfor vi ikke har dem i Danmark? 

16. Støtten til økologi i Danmark – hvordan mener du det påvirker det danske marked set i kontrast af 

udenlandske markeder? 

A. Om Landbrug og Fødevarer 

Efter jeg indledningsvis kort havde fortalt om mit speciale, fortalte Kirsten om organisationen Landbrug og 

Fødevarer. Det er en erhvervsorganisation, der består af landmænd, fødevareforarbejdningsvirksomheder 

og brancheforeningers opstream producenter. Landbrug og Fødevarer repræsenterer dog ikke 

supermarkeder. 

På kontoret på Axelborg udføres der en del lobbyarbejde for at sikre de bedste forhold for medlemmerne. 

Organisationen har en rolle inden for ekspertviden og laver tiltag som gavner lovkravene inden for 

området. Organisationen har både økologiske og konventionelle landmænd som medlemmer, ca. syv 

procent af medlemmerne er økologiske, hvilket udgør en andel på ca. 1500 økologiske medlemmer. 

Landbrug og Fødevarer har dog også medlemmer der repræsentere både det konventionelle og økologiske 

felt fx er Arla, Thise og naturmælk medlemmer.  

Kirsten fortæller, at hendes arbejde består i at varetage økologiinteresser. I hendes afdeling lægger de 

frem, hvad der kommer af regler som medlemmer skal tage hensyn til. Omvendt fortæller medlemmerne 

også, hvad de kunne tænke sig i fremtiden af tiltag osv. Organisationen fungerer som mellemled mellem 

virksomheder og ministerier. Landbrug og Fødevarer laver også formidling både for landmænd og 

virksomheder. Det kan være formidling til borgere og skoleklasser. Desuden arbejder organisationen med 

at lave en del observationer og undersøgelser – deres talesprog er såedes ’politik, viden og marked’. 

B. Historisk 

Efter at have hørt om organisationen går vi videre til at snakke om den historiske udvikling i økologisk 

forbrug i Danmark. Her kan Kirsten fortælle, at det danske forbrug steget meget og at man har oplevet en 

firedobling fra 2 % til 8 % siden midten af halvfemserne. Der er markant vækst på området og fra sidste år 

til i år er der registeret en stigning på 12 %, som er den højeste stigning i mange år. Kirsten fortæller 

desuden at der også er stor vækst på eksportsektoren og foodservicesektoren. Hun siger, at selv om det 

stadig er en begrænset del af forbruget, der er økologisk, udvilker og breder det sig til flere varegrupper. 

Hun bemærker, at forbruget flytter sig til andre varegrupper fx kød og ost og produkter, der er dyrere pr. 

kg. 



Bilag 4 
 

Side 3 af 6 
 

C. Udbud/efterspørgsel 

Med hensyn til spørgsmålet om det er udbud eller efterspørgsel, der driver markedet i Danmark svarer 

Kirsten, at der nærmere er tale om en push/pull strategi. Som eksempel nævner hun, at der lige nu er 

mangel på økologiske varer. Det bevirker, at afregningspriserne stiger til landmændene, hvilket får flere til 

at lægge om.  Fx øger Arla nu indvejningen af økologisk mælk.  Hun peger på, at der om nogle år måske vil 

ske det modsatte som konsekvens heraf, da der kommer overproduktion og priserne falder igen. Det kan 

ikke rigtig undgås at markedet bevæger sig sådan, så det er svært at sige om det er det ene eller det andet, 

der driver markedet.  

Kirsten nævner dog, at i opstartsfasen af det økologiske marked i Danmark var det en gruppe af landmænd, 

der havde besluttet at nu ville de dyrke økologi og at det derfor var udbuddet der drev det. Nu, nævner 

hun, er der dog blevet gjort så meget for økologien i Danmark, at det i øjeblikket er efterspørgslen der 

driver markedet, men at det svinger lidt. Hun bemærker desuden, at man ofte laver kampagner , hvis det 

drejer sig om at stimulere efterspørgsel i en situation med et overudbud af  økologi. 

D. Motivation 

I forhold til motivationen for at købe økologi henviser Kirtsen til en undersøgelse der er lavet af dem. Den 

siger, at den primære grund til at danskerne køber økologi er for at undgå sprøjterester i frugt og grønt. 

Dernæst svarer deres respondenter at dyrevelfærd er en årsag. Herefter svarer respondenterne, at de 

køber økologi for at skåne miljø og drikkevand. På en fjerdeplads over årsagerne til at købe økologi ligger, 

at det er sundere og den femte årsag er at undgå kemikalier. Kirsten peger desuden på at beskyttelsen af 

sig selv og sine børn mod kemikalier også spiller en stor rolle. Hun siger, at mange store økologiske 

varegrupper er relateret til børn og varer som man ville købe til sine børn. 

E. Tillid til mærkninger 

Da jeg spørger ind til, hvordan tilliden til den danske økologiske mærkning er, svarer Kirsten, at den er 

meget meget høj. Næsten 100 % kender mærkningen og 8 ud af 10 forbrugere stoler også på den. Hun 

peger på, at Danmark ligger højt her i forhold til udlandet. Det siger hun kan skyldes, at Danmark har en 

statskontrollet mærkning. I udlandet er der ofte tale om private mærkninger, hvilket gør det lidt diffust, 

hvad de enkelte mærker står for. I Danmark er staten dog med til at understøtte mærkningen og vi har kun 

det ene.  

Med hensyn til det europæiske blad bemærker Kirsten at både kendskabsgrad og graden af tillid ligger 

lavere. Fx er kendskabsgraden nede på omkring 60 %. Hun bemærker dog, at det stiger, idet mærket skal 
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være på alle økologiske produkter i EU. Hun bemærker desuden, at mange økologiske forbrugere har 

vænnet sig til at kigge efter bladet, når de fx køber vin og kaffe, da det jo som oftest ikke er produceret i 

Danmark. 

F. Forskelle på Danmark og Tyskland 

Da vi kommer ind på emnet forskelle på de danske og tyske forbrugere, siger Kirsten, at det der især gør sig 

gældende for de tyske forbrugere er, at de har meget fokus på, at varegruppen bagt brød skal være 

økologisk. Det er således en fremherskende varegruppe, hvorimod det i Danmark er meget inden for 

mejeri, at der bliver handlet økologisk.  

Kirsten nævner, at det tyske marked er mere fragmenteret og diffust. Desuden nævner hun at 

forbrugerene har mere fokus på bestemte varemærker og brands. Hendes indtryk er, at andelen af økologi i 

de almindelige supermarkeder ikke er ligeså høj som i Danmark, hvor andelen til gengæld er rigtig høj. Hun 

bemærker, at man i Tyskland er mere tilbøjelig til at handle i specialbutikker, hvad man ikke gør i Danmark. 

Hun bemærker, at dette både er på godt og ondt, idet man jo får eksponeret rigtig mange for økologi i 

Danmark, men til gengæld ikke bliver præsenteret for et helt så stort udbud, som hvis man havde basis for 

store økologiske supermarkeder. Kirsten giver ret i at de tyske forbrugere er mere elitære i deres forbrug og 

køber flere varegrupper end vi danskere. Til gengæld bemærker hun er der relativt set ikke ligeså mange 

økologiske forbrugere som i Danmark. 

G. Muligheder/udfordringer 

Kirsten ser en klar mulighed for dansk økologi i at få udnyttet det efterspørgselstræk der er nu til at få 

dansk produktion i gang. Det kræver, at det er nemt for landmændene at omstille. Derfor er udfordringen 

om man kan man ramme markedet, når markedstendensen er der. Hun bemærker, at man skal turde tage 

nogle chancer og satse på, at tendens man ser er rigtig. Kirsten ser mange muligheder for dansk økologi, 

fordi sektoren er så velfungerende og fordi Danmark har et godt sammenarbejde mellem myndighed og 

landmænd. Desuden bemærker hun er Danmark gode til fødevaresikkerhed osv. 

H. Tendenser i varegrupper 

Med hensyn til varegrupper siger Kirsten, at mejer i Danmark er størst, men er ved at blive indhentet af 

frugt og grønt. Hun bemærker desuden, at kød udvikler sig meget, men fra et relativt lavt niveau. Hun siger, 

at der er stor opmærksomhed på frugt i øjeblikket og at den økologiske kategori her hurtigt kan blive den 

største ligesom med æg. Hun nævner hertil, at der er varekategorier, hvor forbrugeren går målrettet efter 

økologi. Et eksempel hun nævner er Irma, der helt er holdt op med at sælge konventionelle citroner. 
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I. Kultur 

Da jeg spørger ind til kulturelle faktorer peger Kirsten i stedet på sociodemografiske fakta. Her peger hun 

især på uddannelse da det tit følges med indkomst, hvilket kan være svært at skille ad. Hun mener, at det 

også har også noget at gøre med, hvor meget man er vant til at indhente fakta og hvor meget man 

forholder sig til baggrundsviden. Desuden mener hun også, at der er nogle demografiske faktorer. Hun 

mener økologi især er et storbyfænomen. Dog, bemærker hun, er der relativt større vækst i provinsen, men 

det skyldes, at man kommer fra et lavere niveau. Hun konstaterer, at forbruget er størst hvor der er den 

største urbanisering. 

J. Den gennemsnitlige forbruger 

Kirsten siger, at den gennemsnitlige økologiske forbruger køber for omkring 1500 kr. økologiske varer årligt, 

hvilket svarer til 8 % af dagligvarer i gennemsnittet. Hun siger, at halvdelen af befolkningen køber 

lejlighedsvis, ofte eller meget økologi. Hun henviser til en undersøgelse og deler de økologiske forbrugere 

op i fire typer: Dem der går op i sundhed. Dem der går op i kvalitet, nydelse og selvforkælelse. Dem der har 

fokus på en etisk og altruistisk tilgang til kærlighed til kloden og næste generation. Og endeligt dem der 

synes økologi er for basic, de tager skridtet videre og fx kigger efter biodynamiske varer o.l. Kirsten siger, at 

den gennemsnitlige forbruger køber det der er til rådighed i det lokale supermarked og køber det der er 

relativt i pris i forhold til den konventionelle vare. Hun nævner desuden at den gennemsnitlige forbruger af 

økologi har en andel basiskategorier, hvor prisen ikke spiller en rolle, da det er en vane at købe den vare. 

Hun siger dog at der er andre kategorier som fx kød, hvor forbrugeren kigger på prisen. 

K. Sammenhæng mellem ideologiske strømninger 

Kirsten mener, at man kan godt se at der er kommet ny værdipolitik hvor man forholder sig til hvordan 

varen er produceret. Hun siger, at der er en bevægelse mod godt at ville vide noget om produktionen osv. 

Det er blevet vigtigt hvad man putter i munden og at der er nogle principper omkring, hvordan varen er 

produceret. Hun siger der er fokus på værdi og principper og livskvalitet. 

L. Det danske marked i fremtiden 

Kirsten mener at det danske økologiske marked vil blive ved med at vokse. Hun nævner, at der har været 

nogle år med stagnation, men ikke med direkte fald. Kirsten bemærker desuden, at der i dag er der 

forbrugere, der vokset op med økologi. Hun nævner, at for hende var det tilvalg og for hendes børn vil det 

nærmere være et fravalg at købe økologi. Hun siger hertil, at det for den yngre generation er helt naturligt, 

at økologi er en del af deres hverdag. 
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M. Økologiske supermarkeder 

Da jeg spørger ind til, hvorfor vi ikke har økologiske supermarkeder i Danmark svarer Kirsten, at det handler 

om, at der på grund af langt større befolkning er flere mennesker til at danne et kundegrundlag Tyskland. 

Hun mener, at det handler om kritisk masse. En anden faktor er, at der er mere tradition for at købe økologi 

i specialbutikker i Tyskland.  I Danmark har supermarkederne været gode til at slå økologi op og have det 

som en del af deres sortiment. Det bidrager til at reducere kundegrundlaget for egentlige økologiske 

specialbutikker. Hun nævner, at Irma nærmer sig at have flere økologiske produkter og det er her man har 

det tætteste på et specialiseret økologisk  supermarked i Danmark  

N. Støtten 

Jeg nævner støtten til den danske økologi og spørger ind til, hvad den har betydet. Hertil siger Kirsten, at 

støtten er med til at fremme økologi i Danmark og bevirker, at det røde ø er ret eksponeret. Som eksempel 

fremhæver hun en avis om økologi, hvor de fik midler til at lave den. Hun siger, at man i Danmark har valgt 

at have en politik, hvor man både understøtter marked og produktion. Dette bevirker at økologi er kendt af 

alle da der følger en del oplysning med, hvor Danmark formilder meget konkret omkring økologi i forhold til 

udlandet. Hun nævner desuden, at det er nemt at formidle om økologi i Danmark, da der kun eksisterer det 

ene mærke.  
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Bilag 5 
Referat af interview med Malene Aaris 

Den 7/4-2016 var jeg på besøg hos ’Bio aus Dänemark’, som er en sammenslutning af virksomheder som 

producerer økologiske varer. Her havde jeg en samtale med administratoren af organisationen, Malene 

Aaris, om min afhandlings problemstilling. Indledningsvis havde Malene modtaget de spørgsmål, som var 

omdrejningspunkt for interviewet. 

Nedenfor er spørgsmålene listet op:   

1. Kan du fortælle lidt om organisationen og dine arbejdsopgaver? 

2. Hvordan har danskernes og tyskernes forbrug af økologi udviklet sig historisk? 

- Er der nogle forskelle/ligheder 

- Kan du se en sammenhæng mellem ideologiske strømninger (eksempelvis Die Grünen, 

alternativet i Dk) i de to lande og forbrug af økologi? 

3. Hvad mener du motiverer hhv. de danske og tyske forbrugere til at købe økologi? 

- Kan du se nogle forskelle/ligheder 

- Er det i nogle bestemte faser af livet? 

- Har det noget med miljø og opvækst at gøre? 

- Medieomtale? Fokus fra organisationer? 

- Er tyskerne mere orienterede mod status? 

- Er danskerne mere orienterede af velfærd? 

4. Kan du se nogle forskelle på hvordan hhv. danskere og tyskere køber økologi? 

- Er der nogle forskelle i salgskanaler? 

- Er der nogle forskelle i kønsroller? 

- Er der nogle forskelle i hvilke varegrupper der bliver købt? 

- Er det tyske marked mere differentieret? 

- Køber tyskerne bredere sortiment? 

5. Kan du se nogle kulturelle faktorer, der spiller ind på de danske og tyske forbrugeres forhold til 

økologi? 

6. Hvordan ser en gennemsnitlig dansk økologisk forbruger ud? 

7. Hvordan ser en gennemsnitlig tysk økologisk forbruger ud? 

8. Hvad er din fornemmelse af, hvor bevidste de danske hhv. tyske forbrugere er? 

- Er tyskerne mere bevidste om værdikæde og regionalitet? 
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9. Hvordan ser du det danske og tyske marked for økologi i fremtiden? 

- Kan du se nogle muligheder og udfordringer for dansk og tysk økologi? 

10. Har du et bud på, hvorfor store økologiske supermarkeder kan løbe rundt i Tyskland? 

- Har du et bud på, hvorfor vi ikke har dem i Danmark? 

11. Hvordan mener du tilliden til økologiske mærkninger er i de to lande? 

A. Om Bio Aus Dänemark 

Malene starter med at fortælle om organisationen ’Bio aus Dänemark’. Hun betegner organisationen som 

sin cash cow, altså hendes faste indkomst. Organisationen blev etableret i 1999 i Juelsminde hos 

Aarstiderne og er i dag en sammenslutning af 34 virksomheder. Missionen for organisationen er at få 

økologiske fødevarer ud over de danske grænser, og man valgte Tyskland som marked, fordi det var et stort 

marked, men med mange barrierer. Idéen var, at virksomhederne i fællesskab kunne hjælpe hinanden med 

at overkomme disse barrierer.  

Malene beskriver Tyskland som en sovende kæmpe, der var umulig at entrere pga. små regionale 

grossister, der gjorde økologisegmentet svært at få fat på. Dog beskriver Malene, at der sker en ændring i 

Tyskland, hvor man begynder at lave større økologiske supermarkeder. Hun bemærker at disse 

supermarkeder ligger omkring metropolerne, hvilket er Bio aus Dänemarks kerneområde.  

De 34 virksomheder stiler efter at være dybe og brede og favne hele produktpaletten. De enkelte 

virksomheder i organisationen har vetoret over for nytilkomne virksomheder. Det vil sige at 

virksomhederne i organisationen kan nedlægge veto mod en nytilkommet inden for 14 dage. Dette gøres 

for at undgå virksomheder, der bare vil have viden, men undgår at bidrage. Malene nævner desuden, at det 

er sjældent virksomhederne gør brug af vetoretten og at konkurrencen ofte er anderledes på udemarkedet 

end den er på hjemmemarkedet. På det tyske marked supplerer og komplementerer virksomhederne i 

højere grad hinanden, således kan der fx sagtens være flere mejerier med i organisationen. 

B. Den historiske udvikling 

Malene går videre til at tale om den historiske udvikling i forbruget af økologi. Hun fortæller, at der i 

Tyskland har været tradition for at distribuere økologi i små helsekostbutikker. Der skete dog en ekspansion 

i dette og det ændrede sig til at der kom store økologiske supermarkeder. Hun nævner desuden, at flere 

detailhandler og discountbutikker kommer med på det økologiske marked og at disse i højere grad 

henvender sig til de økologiske supermarkeder for at få indsigt i at handle med økologi og mulighed for 
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shop in shop1. Hun nævner især private label2 som en parametre der kan have indflydelse på prisen for 

økologiske varer. Det har stor betydning for de danske leverandører, da de i forvejen har svært ved at 

konkurrere på pris på det tyske marked. 

Malene siger om den historiske udvikling i Danmark, at økologien er en del af de almindelige 

supermarkeder og altid har været det. Her nævner hun Coop som en af de ledende inden for økologi med 

shop in shops osv. Hun nævner også Aarstiderne som en af de klare årsager til at vi har fået økologi 

funderet solidt på det danske marked. Hertil bemærker hun, at det ikke nødvendigvis var fordi Aarstiderne 

var økologisk, at det blev en del af de danske husholdninger, men nærmere fordi det det var nemt. Hun 

tilføjer, at Aarstiderne stadig er et par skridt foran sine konkurrenter ved at udvikle deres koncept hele 

tiden. 

Til spørgsmålet om der er nogen sammenhæng mellem økologisk forbrug og ideologiske strømninger, ser 

Malene ikke nogen sammenhæng her. Her kommer hun med et eksempel på at der også er folk der 

stemmer højreorienteret som køber økologi. Hun mener derfor ikke, at man kan koble økologi og politik på 

den måde. 

 

C. Motivation 

Malene ser til gengæld en klar sammenhæng mellem det at vi er blevet mere selvcentrerede og derfor 

fokuserer mere på individualisme og selvforkælelse, når vi køber økologi. Hun nævner, at vi jo nærmest 

køber luksusvarer til daglig, så hun ser klart økologi som selvforkælelse og kalder det den lille luksus. 

For tyskerne gælder desuden, at de er ekstremt prisfikserede og dette gør sig også gældende for det 

segment der køber økologisk. Hun nævner dog også et segment i Tyskland, som er ligeglad med prisen, 

men hun siger at det er en brøkdel. Det er især det kundesegment, der handler i de traditionelle ”Hofläden” 

og den andel ligger på under 10% af det samlede salg.  

 

Med hensyn til motivationen for at købe økologisk, nævner Malene selvcentreringen i Danmark som en klar 

motivationsfaktor. I Tyskland ser hun dog en anden bevidsthed omkring det at købe økologi. Hun betegner 

de økologiske forbrugere som mere ekstreme og engagerede. Et eksempel herpå er, at de fx køber flere 

varegrupper økologisk, hvis de er økologiske forbrugere. Hun nævner, at danske forbrugere er lidt mere 

magelige og vælger de økologiske varer i supermarkedet, der er på tilbud, men så ikke nødvendigvis vælger 

dem ugen efter igen. Hun mener dog ikke, at forskellen kan have noget at gøre med, at der er flere 

                                                           
1 En shop in shop er et display i en større butik, hvor der kun forhandles en bestemt vare eller et bestemt mærke. 

2 Private label er butikskæders egne produkter, der ofte er billigere og mindre brande end producenternes mærker. 
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hjemmegående kvinder i Tyskland og de derfor skulle have mere tid. Hun mener dog, at det, at der er flere 

hjemmegående i Tyskland kan have betydning for, at arbejdsdelingen mellem mand og kvinde er mere 

skarp og konservativ. 

 

Malene bemærker desuden at det, at varen er produceret regionalt spiller en stor rolle for økologiske 

forbrugere i Tyskland. I Danmark er der også en kobling mellem det regionale og økologi, men det er mere i 

kraft af at de små regionale landbrug ofte også er økologiske. Hun kommenterer i øvrigt, at det er som om, 

at mærkaten ’danske fødevarer’ tit vælges frem for den økologiske vare, hvilket hun mener er ærgerligt. 

 

I forhold til motivation mener Malene også, at man her i Danmark ofte begynder at købe økologi i takt med, 

at man stifter familie og tænker mere over, hvad man serverer for sine børn. Hertil nævner hun at 

producenter af økologiske børnemad især trives i Danmark, men at de også er begyndt at få øjnene op for 

det i udlandet. Til gengæld mener hun, at man i Tyskland højst sandsynligt har købt økologi allerede før 

man får børn, fordi det ligger dybere i deres bevidsthed. 

 

D. Støtte til økologi 

Med hensyn til spørgsmålet om medieomtale, påpeger Malene, at den i Danmark hænger meget sammen 

med de støttepuljer der kommer til det økologiske område. Hun bemærker at markedssituationen er 

kunstigt opstillet i Danmark pga. støtten, og at ingen stiller sig kritisk overfor, om vi i virkeligheden er 

verdensmestre til økologi. Den gode PR, der kommer ud omkring økologi i Danmark giver altså butikkerne 

god grobund for at sælge økologiske varer og provokerer en efterspørgsel. I Tyskland er det til gengæld en 

markedsstyret situation, hvor efterspørgslen bestemmer, hvor meget økologi der skal være. Det vil sige, at 

dem der ikke kan overleve må tilpasse sig det tempo der er hos forbrugerene. Hun mener således, at det er 

efterspørgsel der styrer udbud i Tyskland og nærmere udbud og medieomtale der styrer markedet i 

Danmark. Hun mener, at det giver os en falsk bevidsthed om at være verdens bedste til økologi og 

bemærker, at man bliver nødt til at se økologien i en markedssituation for at kunne drage konklusioner om 

at være verdensmestre. 

 

E. Den økologiske forbruger 

Malene nævner, at den økologiske forbruger er en anden slags forbruger. Som kontrast hertil tager hun et 

eksempel på en dansk familie, der spiser masser af kød og mere end de ville og bør. Hun nævner at 

økologiske forbrugere tænker sig om og spiser det er til rådighed, ikke spiser for meget kød og er gode til at 
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reducere madspil. Således mener hun ikke, at det nødvendigvis er dyrere at leve rent økologisk for en 

familie. Hun oplever dog flere af disse familier i Tyskland og oplever at de går lidt mere ”all in”. 

 

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt tyskerne er motiveret af status, når de køber økologi, mener 

Malene, at det er tydeligt, når man er på b2b markedet. Her mener hun, at man i højere grad kan se 

konkurrencen om, hvem der har flest butikker osv. Hun oplever desuden, at der godt kan være en tendens 

til at man i storbyerne kan købe økologi for at markere, at man har en vis status. Her nævner hun et 

konkret eksempel på at tyskerne altid køber en pose som de kan bruge igen og igen og fremvise logoet 

med. Dertil nævner hun, at det er i storbyen væksten er, og at det også er her man som regel kan se 

statussymbolerne. 

 

Malene beskriver en gennemsnitlig dansk forbruger af økologi som en mor til et lille barn, der bor i byen, 

fordi der ikke er så meget økologi i provinsen. Den tyske forbruger beskriver hun som veluddannet og 

bosiddende i en af metropolerne. Hun understreger igen at tyskerne har en anden bevidsthed. Dette holder 

hun op i mod de danske forbrugere, som hun betegner som blåøjede. Hun mener den danske forbruger 

nemt foranlediges til at tro at en vare er økologisk bare den har et lækkert brand og image.  

 

F. Varegrupper 

Med hensyn til hvilke varegrupper der købes, ser Malene også en klar forskel heri. Det tyske økologiske køb 

er især styret af to varegrupper nemlig grøntsager og cerealier (korn, musli og brød). Hun mener, at dette 

især bunder i Demeter-traditionen for at dyrke disse ting på en bestemt måde og fordi Tyskland har meget 

produktion af dette. I Danmark er det økologiske marked især styret af mejeriprodukter. 

 

G. Sociologiske faktorer 

Ved spørgsmålet om der er nogle kulturelle faktorer, der spiller ind, påpeger Malene, at der måske 

nærmere er tale om nogle sociologiske faktorer. Hun mener at dem der køber økologi i Tyskland tilhører en 

mere veluddannet kerne, og at de derfor er mere oplyste. Her nævner hun igen, at der er en vis status 

forbundet med at købe økologisk. Hun bemærker desuden, at næsten samtlige tyske indkøbere ser ens ud 

med hvide skjorter og manchetknapper og hun påpeger, at tyskerne kan være meget konservative. 

 

H. Fremtiden for økologi 

Til spørgsmålet om det økologiske marked i fremtiden spår Malene, at de store økologiske kæder i Tyskland 

vil blive endnu større. Her mener hun også at discountbutikkerne vil få en voksende rolle inden for det 
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økologiske marked og at det derfor vil indebære et marked med mere private label og dermed et mere 

prisfokuseret marked. Hun mener desuden også, at man vil finde flere fødevarer i butikker, som ikke 

traditionelt handler med mad. Her nævner hun bolighuse og rejsebureauer. Hun mener ikke, at der ville 

være grobund for et økologisk supermarked i Danmark, da dette på forhånd ville være udkonkurreret af 

dagligvarebutikkerne. Desuden mener hun, at Danmark er for lille og i kraft af, at vi som forbrugere ikke går 

det spadestik dybere i forhold til økologi vil det ikke kunne løbe rundt. Dette understøttes af, at der rent 

faktisk har været nogle tiltag, f.eks. ’Gårdbutikken’ i Aarhus og Kolding og ’Egefeldt’ i København? 

 

I. Mærkninger 

Med hensyn til mærkninger påpeger Malene, at der i Tyskland er mange flere mærkningsordninger end i 

Danmark. Hun siger at der traditionelt var 250 forskellige mærkninger, som man forsøgte at samle i løbet af 

80’erne og 90’erne til det tyske ’BioSiegel’. ’Bio-Siegel’ blev dog introduceret nogenlunde samtidig med den 

europæiske mærkning, så derfor er der som regel kun et af de to mærkninger på indpakningen. Hun 

påpeger, at mærkningerne har mindre betydning i Tyskland, da meget økologi bliver handlet i økologiske 

supermarkeder, hvor kunden i forvejen forventer, at det hele er økologisk. Omvendt er mærkningen vigtig i 

Danmark, fordi her står den konventionelle og økologiske vare ved siden af hinanden. Således bemærker 

hun også at den tyske mærkning bliver vigtig i de tyske discountbutikker. Hun påpeger dog også at tilliden 

til det danske Ø er stor fordi vi hører meget om det og det bæres frem af støttede kampagner. 


