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FORORD 

Denne afhandling er udarbejdet i perioden januar-maj 2020, som et studie i forbrugeradfærd.  

 

Idéen til afhandlingens emne opstod på baggrund af en fælles personlig nysgerrighed overfor funktionelle 

fødevarer og i særdeleshed, probiotiske fødevarer. Emnets relevans afspejlede sig i et dansk marked i vækst, 

men med et begrænset udvalg af probiotiske fødevarer, sammenlignet med lande som USA. 

 

Det teoretiske udgangspunkt for afhandlingens tilblivelse, bestod i en akademisk interesse for 

kompleksiteten i forbrugeres beslutningsprocesser, hvorfor Theory of Planned Behavior (TPB) blev valgt som 

afhandlingens teoretiske referenceramme. TPB fordrer desuden anvendelse af flere centrale statistiske 

analysemetoder. Fødevareinnovationen, nye probiotiske fødevarer, havde endvidere potentiale til at 

udfordre TPBs teoretiske fundament. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis provides a generalized model predicting Danish consumers’ buying intention of new probiotic 

foods. Through application of the Theory of Planned Behavior, the significance and strength of each of the 

underlying factors has been tested and their combined predictive power estimated. The result of a multiple 

regression analysis revealed that both attitude, subjective norm and perceived behavioral control had a 

significant influence on buying intention. The model explained a total of 52.7% of the variance in intention. 

As expected, the attitude proved to possess the strongest direct influence on intention. 

 

Preliminary investigation of previous research on behavioral intentions regarding functional foods had 

suggested that attitude be considered the primary and most influential determinant explaining intention. On 

these grounds, it was decided to perform a decomposition of the attitude element in order to reveal its 

underlying drivers. 

 

Based on the theoretical framework and previous research on the subject, eight determinants were 

identified, and hypotheses raised. A qualitative approach was applied to explore and provisionally test the 

hypotheses through acquisition of expert knowledge and consumer insights. The qualitative methods also 

extended the understanding of consumer rationales behind determinants thus increasing validity of the 

questionnaire data. Finally, statistical tests enabled final confirmation or rejection of hypothesized significant 

influences. It was found that attitude was significantly positively influenced by perceived health and 

perceived naturalness and negatively influenced by price and habits. The model explained 57% of the 

variance in attitude. 

 

Furthermore, the recognition of new probiotic foods assuming the status of an innovation demanded a 

critical evaluation of the applicability of the theory. Particular doubts concerned the ability of the framework 

to capture the direct influence of consumer innovativeness on buying intention. Based on the theoretical 

definition, innovativeness was considered a general disposition towards innovation. It was argued that 

measurement of this particular element was not already comprised in the model. 

 

The validity of the model was conditioned upon the dismissal of behavioral differences between consumers’ 

affiliation with adoption groups. However, the influence of each of the determinants varied between 

consumers of different groups. Innovators were driven by attitude exclusively; Early adopters and early 

majority by attitude, subjective norm and perceived behavioral control; and late majority by attitude and 



subjective norm. The specific determinants predicting attitude also revealed a dependence on consumer 

innovativeness. 

 

Based on these findings it was decided to challenge the framework by attempting to increase the predictive 

power of the model initially constructed. It was hypothesized that innovativeness would prove a significant 

direct influence on intention and increase predictive power of model. The hypothesis was tested by adding 

an additional component in terms of a determinant reflecting consumer innovativeness alongside attitude, 

subjective norm and perceived behavioral control. The hypothesis was confirmed thus concluding the 

statistical analytics of the thesis. As a result of adding the variable, the explanatory power of the model 

revealed a modest increase reaching 53.4%. 

 

The combination of qualitative and quantitative methods enabled the research to benefit from the use of 

method triangulation and also provided inputs for discussion of discrepancies between survey results and 

the theoretical base. These included arguments for and against applying the concept of innovativeness in 

relation to functional foods. Arguments against included the low involvement and lack of perceived risk that 

the consumer was expected to experience. 

 

Assuming generalizability of statistical results, practical implications include market strategic considerations 

relevant for marketeers considering launching new probiotic and/or other functional foods not yet 

introduced to Danish consumers. 

 

The validity of the extended TPB model is hypothesized to increase with the perceived risk associated with 

the specific behavior defined. This is considered a working hypothesis providing basis for further theoretical 

research. 
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1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR AFHANDLINGEN  

Denne afhandling er baseret på en interesse for det voksende marked for funktionelle fødevarer og i 

særdeleshed fødevaretrenden ’Gut Health’. Begrebet dækker over forbrugernes præference for fødevarer, 

der bidrager positivt til deres fordøjelsessundhed, herunder probiotiske fødevarer. I USA findes fødevarer 

med probiotika inden for mange fødevarekategorier. Det danske udvalg er imidlertid meget begrænset, da 

det primært findes i mejeriprodukter og andre fermenterede fødevarer. Denne afhandling vil derfor 

undersøge relevante markedsføringsstrategiske overvejelser forbundet med en mulig udvidelse af netop 

dette marked. En sådan undersøgelse omfatter identifikation af relevante determinanter, der har en 

påvirkning på danske forbrugeres adfærd ved køb af nye probiotiske fødevarer. Endvidere, vil undersøgelsen 

bidrage med indsigt i de specifikke forbrugergrupper, herunder deres adfærd og demografi, som kan 

forventes at være særligt villige til at købe nye probiotiske fødevarer på det danske marked.  

 
1.1 MARKEDSSITUATION OG -POTENTIALE 

I dette afsnit vil markedssituationen og -potentialet for det danske marked for probiotiske fødevarer blive 

kortlagt på baggrund af den seneste udvikling i udbuddet og efterspørgslen. 

 
1.1.1 Det eksisterende marked 

Fødevarer beriget med probiotika indgår i kategorien ’funktionelle fødevarer’, som også inkluderer fødevarer 

beriget med proteiner, vitaminer og andre sundhedsfremmende ingredienser. I 2019 udgjorde salget på det 

danske marked for funktionelle fødevarer DKK 1,7 mia. og forventes at nå DKK 2 mia. inden udgangen af 2024 

(Passport, 2020). 

 
Trods den positive udvikling i markedet for funktionelle fødevarer, er udvalget af lige netop probiotiske 

fødevarer endnu yderst begrænset. De findes hovedsageligt i form af mejeriprodukter og andre 

fermenterede fødevarer (Kreutzer, 2019). I Danmark, udgjorde salget af probiotisk yoghurt alene DKK 314,7 

mio. i 2019, svarende til 18% af markedet for funktionelle fødevarer. Det er en stigning på DKK 20,8 mio. 

siden 2015, og salget forventes at nå DKK 334,9 mio. i 2024 (Passport, 2020). Nogle af de mest velkendte, 

probiotiske fødevarer er mejeriprodukter som Actimel drikkeyoghurt, som er beriget med bakterien, 

Lactobacillus casei defensis (Actimel, 2020), A38 (Arla, 2020) og Cultura drikkeyoghurt (Arla, 2020), som 

begge er beriget med Lactobacillus acidophilus bakterien. Cultura alene har en markedsandel på 6,7%, på det 

samlede marked for funktionelle fødevarer (Passport, 2020). De probiotiske mejeriprodukter er tilgængelige 

for forbrugerne i almindelige, danske supermarkeder, mens andre fermenterede fødevarer, såsom den 
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fermenterede te-drik, kombucha, i højere grad kan erhverves i helsekostforretninger og velassorterede 

supermarkeder (Helsam, 2020; Laesk, 2020).  

 

Det vækstende marked for funktionelle fødevarer er til dels drevet af, at nye probiotiske fødevarer løbende 

lanceres på det danske marked. I starten af 2019 entrerede den japanske fermenterede mælkedrik, Yakult, 

som er beriget med bakterien Lactobacillis casei shirota, på det danske marked (Koe, 2019; Yakult, 2019). 

Endvidere lancerede Orkla, i starten af 2020, kombucha-drikken ’The Gutsy Captain’, i 7-eleven samt større 

danske supermarkeder (se bilag 1). 

 
På grund af de probiotiske bakteriers funktionelle egenskab, der består i en positiv effekt på fordøjelsen, fås 

probiotika desuden som kosttilskud (apopro, 2020). En perspektivering til markedet for kosttilskud for 

fordøjelsen viser en kategorivækst, der primært er drevet af den aldrende danske befolkning, der i højere 

grad oplever fordøjelsesproblemer (Passport, 2019). 

 
1.1.2 Danskernes fordøjelsessundhed 

Hver tiende dansker har problemer med fordøjelsen (Rasmussen S. D., 2017) og en stor del af den danske 

befolkning indtager dagligt bakteriekulturer i maden eller som kosttilskud (Københavns Universitet, 2016). 

Blandt unge forbrugere ses det, at fordøjelsesproblemer er nedadgående, fordi de i stigende grad erstatter 

medicin med funktionel kost. Det er hovedsageligt ældre forbrugere, der jævnligt oplever problemer med 

fordøjelsen og derfor udgør de den største forbrugergruppe i kategorien kosttilskud for fordøjelsen. En 

forklaring er, at de ældre er mindre forandringsparate og derfor mindre tilbøjelige til at foretage samme skift 

fra medicin til funktionel kost, som de yngre forbrugere (Passport, 2019). Ifølge Index Danmark tager omkring 

hver femte dansker dagligt eller næsten dagligt probiotika, i form af kosttilskud (se bilag 2).  

 
1.1.3 Kendskab til probiotika og lovgivning  

Danskernes digitale adfærd afslører en gradvist stigende interesse for probiotika gennem en positiv udvikling 

i antallet af Google søgninger på både ’probiotika’ og ’mælkesyrebakterier’ (se bilag 3). Fordøjelsessundhed 

er, for mange forbrugere, dog endnu et ukendt territorie. Et fåtal af de danske forbrugere beretter om et 

reelt kendskab til probiotika. En mulig forklaring er, at producenter af probiotiske fødevarer er underlagt 

stramme lovgivningskrav fra EU, om markedsføring af fødevarer med funktionelle egenskaber. Dette 

indbefatter blandt andet, at anvendelsen af anprisningen ’probiotika’ på fødevarer ikke er tilladt (Bech-

Larsen, Grunert, & Poulsen, 2001). 
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De typiske fordele, der er forbundet med indtagelsen af probiotika, er en forbedring af fordøjelsen (Saarela, 

2011) og hele 48% af de danske forbrugere har viden om de sundhedseffekter, som indtagelsen af probiotisk 

cultura giver (Bech-Larsen, Grunert, & Poulsen, 2001). Forbrugernes viden om probiotikas funktionelle 

egenskaber er altså i højere grad bundet op på produktspecifikke associationer frem for viden om de 

funktionelle ingredienser. 

 
På trods af, at mange danskere oplever problemer med fordøjelsen samt at næsten halvdelen har kendskab 

til sundhedseffekterne ved at indtage probiotisk cultura, så er de danske forbrugere generelt skeptiske over 

for fødevarer, der er beriget med funktionelle ingredienser (Bech-Larsen et al., 2001). En stor udfordring i 

denne kategori er at få forbrugerne til at prøve disse funktionelle fødevarer (Sparling, 2018).  

 
1.2 PROBLEMFELT  

Fødevarevirksomheder, som ønsker at markedsføre nye probiotiske fødevarer på det danske marked, står 

over for en række barrierer, givet den nuværende situation på markedet. Den stramme EU-lovgivning gør, at 

de ikke må markedsføre fødevarerne under anprisningen ’probiotika’, men kun må anvende navnet på den 

specifikke probiotiske bakterie eller de videnskabeligt beviste sundhedseffekter herved. Endvidere er de 

danske forbrugeres kendskab til probiotika begrænset, og de forholder sig generelt skeptiske over for 

fødevarer beriget med funktionelle egenskaber, såsom probiotika. 

 
Forbrugeradfærden inden for køb af fødevarer er særlig kompleks, fordi den ændrer sig hele tiden og derved 

svær at forudsige. Flere videnskabelige artikler (Verbeke & Vackier, 2005; Kassem & Lee, 2004; Kim, Reicks, 

& Sjoberg, 2003; Conner, Norman, & Bell, 2002; Bech-Larsen, Grunert, & Poulsen, 2001) har, ved anvendelse 

af Ajzens (1991) Theory of Planned Behavior, undersøgt, hvad der driver forbrugernes intention og adfærd 

ved køb af fødevarer. I dag er TPB en af de mest anerkendte, socialpsykologiske modeller til at forstå og 

forudsige adfærd (Ajzen, 2015). Den vurderes derfor, som værende en valid model til at etablere en 

forståelse for- samt forudsigelse af i hvilken grad, underliggende attitude-determinanter påvirker de danske 

forbrugeres attitude og derved deres købsintention ved nye probiotiske fødevarer. Da nye probiotiske 

fødevarer, ifølge Rogers (2003) teori, Diffusion of Innovations, kan betragtes som værende en innovation, vil 

forbrugernes intention desuden påvirkes af deres respektive adoptionsgruppe. Inddragelsen af denne teori 

vil bidrage med indsigter i adoptionsgruppernes adfærd og demografi, og derved muliggøre en mere nøjagtig 

indikation af, hvilke grupper som en fødevarevirksomhed skal målrette deres markedsføring mod. 

 
Den omskiftelige forbrugeradfærd stiller store krav til fødevarevirksomhedernes marketing. I dag går 

forbrugerne, i højere grad end tidligere, op i sundhed og efterspørger fødevarer, som ikke blot smager godt, 
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men også bidrager til deres velvære. Forbrugerne har fået en større bevidsthed om sammenhængen mellem 

kost og sundhed (Jeppesen, 2016). Ifølge Klaus G. Grunert, professor på MAPP-centeret1, skal 

marketingafdelingen i dag levere mere, end den hidtil har gjort samt have et blik for nye 

kommunikationsmåder og hvordan de udnytter dem, til at forstå forbrugerne og targetere dem via for 

eksempel, de spor de efterlader online (Jeppesen, 2016).  

 
I betragtning af ovenstående, er formålet med afhandlingen at undersøge, hvilke underliggende 

determinanter, der påvirker de danske forbrugeres attitude og derved deres købsintention ved nye 

probiotiske fødevarer. Desuden ønskes en identifikation af de specifikke forbrugergrupper, der er mest 

tilbøjelige til at købe nye probiotiske fødevarer. Dette skal bidrage med indsigter relevante for 

fødevarevirksomheders markedsføring af nye probiotiske fødevarer på det danske marked. 

 
1.3 PROBLEMFORMULERING  
 
Hvordan kan de danske forbrugeres købsintention ved nye, probiotiske fødevarer forudsiges med 

udgangspunkt i Theory of Planned Behavior? 

 
1.3.1 Undersøgelsesspørgsmål 

• Hvordan ser det danske marked ud for nye probiotiske fødevarer? 
 

• Hvilke adfærdsdeterminanter opstiller Theory of Planned Behavior, og hvilken påvirkning har de på de 
danske forbrugeres købsintention ved nye probiotiske fødevarer? 

 
o Hvilke underliggende determinanter har en indflydelse på danske forbrugeres attitude? 

 
o Hvilken påvirkning har den enkelte underliggende determinant på danske forbrugeres attitude? 

 
• Hvordan kan Theory of Planned Behavior udvides med viden om forbrugeres adoptionsgruppe? 
 
• Hvorfor er nogle adoptionsgrupper mere/mindre tilbøjelige til at købe nye fødevarer?  

 
o Hvad driver adoptionsgrupperne til at købe nye probiotiske fødevarer?  

o Hvordan adskiller adoptionsgruppernes adfærd og demografi sig fra hinanden? 
 

• Hvordan kan viden om danske forbrugeres adoptionsgruppe bidrage til en øget forklaringsgrad, af de 

danske forbrugeres købsintention ved nye, probiotiske fødevarer? 

                                                        
1 MAPP-centeret er et af Europas førende forskningscentre inden for forbrugeradfærd og marketing på 
fødevareområdet (Jeppesen, 2016). 
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1.4 AFGRÆNSNING  

En udtømmende besvarelse af ovenstående problemformulering fordrer en afgræsning af såvel det 

teoretiske som det empiriske undersøgelsesområde. Rationalet bag de valgte afgrænsninger vil derfor blive 

præsenteret og forklaret, med udgangspunkt i problemformuleringen. 

 
1.4.1 Teoretisk afgrænsning 

Afhandlingens problemformulering fordrer anvendelsen af to komplekse og omfattende teorier, herunder 

Icek Ajzens (1991) Theory of Planned Behavior (TPB), som er den teoretiske ramme, og Everett M. Rogers 

(2003) teori, Diffusion of Innovations. Ved at kombinere de to teorier, forventes en øget validitet mellem det 

teoretiske TPB-udgangspunkt og det specifikke, empiriske undersøgelsesområde. Det er en forudsætning for 

validiteten, at der foretages visse afgræsninger fra områder af teorierne, der måtte vurderes som værende 

uvæsentlige for besvarelsen. 

 
1.4.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Afhandlingens teoretiske ramme er Theory of Planned Behavior (TPB). Der tages udgangspunkt i den nyeste 

version af teorien, og der afgrænses således fra anvendelsen af eventuelle ældre versioner, såsom Theory of 

Reasoned Action (TRA) (1975). Det vurderes, at den opfattede adfærdskontrol er et vigtigt element at 

inddrage, idet denne, sammen med intentionen, bedst beskriver den faktiske adfærd (Ajzen, 1991). 

 
Da det ikke er muligt at foretage en direkte måling af forbrugernes adfærd omkring køb af nye probiotiske 

fødevarer, der endnu ikke forefindes på det danske marked, vil købsintentionen blive anvendt som proxy for 

den adfærd, som forbrugeren kan forventes at udføre i en eventuel fremtidig købssituation. Der afgrænses 

således fra måling af den faktiske adfærd. 

 
I afhandlingen fokuseres der desuden specifikt på forbrugernes attitudedannelse, hvorfor identifikationen af 

underliggende determinanter er afgrænset til netop denne determinant i TPB. Argumentationen for en sådan 

afgrænsning består i, at attituden vurderes, jævnfør TPB, som værende mest kompleks (Ajzen, 1991). Den 

subjektive norm og den opfattede adfærdsmæssige kontrol behandles overfladisk og ukritisk ved en direkte 

måling. 

 

1.4.1.2 Diffusion of Innovations 

Afhandlingens problemformulering baseres på en overordnet forventning om, at forbrugernes adfærd i 

forbindelse med køb af nye, probiotiske fødevarer afhænger af deres tilhørsforhold til Rogers (2003) fem 

adoptionsgrupper. Det omfattende teoretiske fundament for Diffusion of Innovations vil, ved anvendelsen 
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af modellen, blive afgrænset til elementer, der direkte vedrører identifikation af forbrugeres tilhørsforhold 

til adoptionsgrupperne, herunder innovativeness. 

 
1.4.2 Empirisk afgrænsning 

Det empiriske undersøgelsesområde specificeres således, at der opnås konsistens mellem dataindsamling, 

valg af analyser og fortolkning af analyseresultater. 

 
1.4.2.1 Marketing kontra salg og distribution 

Der skelnes mellem marketing kontra salg og distribution. Afhandlingen erkender den betydning, som 

fødevarers salg og distribution har for forbrugernes faktiske adfærd, men afgrænses til udelukkende at 

fokusere på fødevareproducenternes markedsføring over for forbrugere. 

 
1.4.2.2 Geografisk afgrænsning 

Jævnfør problemformuleringen foretages en geografisk afgrænsning til det danske forbrugermarked. Der vil 

dog i begrænset omfang løbende blive inddraget relevante indsigter og erfaringer fra udlandet og særligt fra 

USA. 

 
1.4.2.3 Funktionelle fødevarer 

Begrebet funktionelle fødevarer anvendes om en kategori af fødevarer beriget med sundhedsfremmende 

ingredienser. Funktionelle fødevarer giver sundhedsmæssige fordele ud over den næringsværdi, der 

normalvis forefindes i den pågældende fødevare (Passport, 2020). Afhandlingens fokus afgrænses således 

fra fødevarer, der besidder en naturlig funktionalitet. 

 
1.4.2.4 Nye probiotiske fødevarer 

Afhandlingens fokus er udelukkende probiotiske fødevarer, der endnu ikke er at finde på det danske marked. 

Der vil dog indledningsvist blive inddraget relevante overvejelser omkring eksisterende produkter på 

markedet. Valget af dette fokus er begrundet i et ønske om at identificere potentialet for en udvidelse af det 

eksisterende marked.  

 
1.4.2.5 Undersøgelsens målpopulation 

Undersøgelsens målpopulation afgrænses til danske forbrugere på 13 år eller derover, der køber fødevarer. 

Dette vil afspejle sig i indsamling og behandling af såvel primære som sekundære data. 
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1.5 BEGREBSAFKLARING 

I forlængelse af afgræsningen foretages en begrebsafklaring. Denne har til formål at tydeliggøre og 

specificere, hvordan læser bør forstå anvendelsen af en række begreber, der knytter sig til såvel det 

teoretiske som det empiriske undersøgelsesområde. 

 

Funktionelle fødevarer 

Funktionelle fødevarer forstås som fødevarer, der i produktionsprocessen aktivt er blevet beriget med én 

eller flere sundhedsfremmende ingredienser. Naturligt, funktionelle fødevarer er således ikke inkluderet. 

 

Markedet for funktionelle fødevarer 

Markedet for funktionelle fødevarer defineres som det danske forbrugermarked for funktionelle fødevarer. 

Markedet omfatter producenter på udbudssiden og forbrugere på efterspørgselssiden. Se også funktionelle 

fødevarer ovenfor. 

 

Probiotika 

Probiotika forstås som en fællesbetegnelse for en række bakterier, der kan tilsættes fødevarer med henblik 

på at tilføre fødevaren en positiv effekt på fordøjelsen ved indtagelse. 

 

Markedet for probiotiske fødevarer 

Markedet for probiotiske fødevarer defineres som det danske forbrugermarked for probiotiske fødevarer. 

Markedet omfatter producenter på udbudssiden og forbrugere på efterspørgselssiden. Kosttilskud med 

probiotika er ikke omfattet af dette marked. Se også probiotika ovenfor. 

 

Nye fødevarer med probiotika 

Ved nye, probiotiske fødevarer forstås (1) objektivt som probiotiske fødevarer, som endnu ikke findes på det 

danske marked. Begrebet anvendes desuden i (2) subjektiv form, afhængigt af forbrugerens kendskab. En 

probiotisk fødevare betragtes som værende ny, såfremt forbrugeren endnu ikke har kendskab til fødevaren 

– uagtet den tid, fødevaren reelt har været på markedet. Se også markedet for probiotiske fødevarer ovenfor. 

 

En forbruger 

En forbruger defineres i afhandlingens øjemed som en person på 13 år eller derover, der køber fødevarer på 

det danske marked.  
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Diskussion af resultaterne 

Konklusion 

Perspektivering 

Kvalitative forbrugerindsigter 

Ekspertviden 

Litteraturgennemgang 

Introduktion til probiotiske fødevarer 

Metode 

Indledning 

2. 

4. 

5. 

3. 

1. 

6. 

Kvantitative forbrugerindsigter 7. 

8. 

9. 

10. 

Købsintention vs. købsadfærd 

Købsadfærden forstås som den adfærd en forbruger udviser ved køb af en fødevare. Da nye probiotiske 

fødevarer endnu ikke findes på det danske marked, kan forbrugerens faktiske købsadfærd ikke måles. 

Købsintentionen anvendes derfor som proxy for købsadfærden. 

 

Adoptionsgrupper 

En adoptionsgruppe forstås som den forbrugergruppe, en forbruger tilhører, baseret på tidspunktet for 

hans/hendes adoption af nye fødevarer generelt. Forbrugerens adoptionsgruppe betragtes som en generel 

disposition baseret på måling af innovativeness inden for fødevarer. 

 

Innovation 

En innovation defineres ud fra et forbrugerperspektiv. En innovation er et produkt, der betragtes af 

forbrugeren som værende nyt. Et produkts status som en innovation er således uafhængigt af, hvorvidt det, 

objektivt set, er nyt. En fødevare, der opfattes af en forbruger som værende ny, er, per definition, en 

innovation. 

 

1.6 AFHANDLINGENS STRUKTUR  

Afhandlingens strukturelle opbygning består af ti hovedafsnit og fremgår af figur 1 nedenfor. 

 
Figur 1: Afhandlingens strukturelle opbygning  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Afsnit 1 dækker over den indledende del af afhandlingen og omfatter en kort beskrivelse af markedssituation 

og -potentiale, problemformulering og undersøgelsesspørgsmål. Afsnit 2 dækker afhandlingens metode, 

herunder videnskabsteoretisk ståsted og metodiske overvejelser vedrørende primær og sekundær 

dataindsamling. Afsnit 3 beskriver det danske marked for probiotiske fødevarer. Formålet med afsnittet er 

at sætte læseren ind i de markedsmæssige forudsætninger, som afhandlingen er baseret på. Afsnit 4 skaber 

det litterære fundament for afhandlingen og opstiller en række relevante hypoteser, i relation til 

problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål, som løbende testes, først kvalitativt i ekspertinterviews 

(afsnit 5) og fokusgrupper (afsnit 6), og dernæst kvantitativt (afsnit 7). Afsnit 5 tester de teoretiske hypoteser 

op imod ekspertviden tilegnet via ekspertinterviews med Torben Hansen, professor i markedsføring ved CBS, 

og Jeannette Mortensen, fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Afsnit 6 sammenholder 

kvalitative forbrugerindsigter, tilegnet via fokusgrupper, med det teoretiske udgangspunkt samt viden fra 

ekspertinterviewene. Afsnit 7 tester kvantitativt alle afhandlingens opstillede hypoteser, med formålet om 

en endelig, statistisk be- eller afkræftelse. Afsnit 8 omfatter diskussion af undersøgelsens resultater 

sammenholdt med afhandlingens teoretiske udgangspunkt med henblik på at fremhæve og forklare årsager 

til uoverensstemmelser mellem teori og resultater. Effekten af det videnskabsteoretiske ståsted på 

resultaternes generaliserbarhed vil ligeledes berøres. Afsnit 9 sammenfatter analysernes resultater ved at 

besvare afhandlingens problemformulering i en samlet konklusion. Afsnit 10 belyser reliabiliteten og 

validiteten af afhandlingens indsamlede empiri og derved de opnåede resultater. 

2. METODE  
En udtømmende besvarelse af problemformuleringen fordrer foretagelsen af en række, relevante metodiske 

overvejelser. De følgende afsnit omfatter valg af undersøgelsesdesign og det videnskabsteoretiske ståsted, 

samt konsekvenser herved. Endvidere vil afsnittet også omfatte metodemæssige overvejelser forud for den 

primære og sekundære dataindsamling.  

 

2.1 UNDERSØGELSESDESIGN, VIDENSKABSTEORETISK AFSÆT OG -METODE 

2.1.1 Undersøgelsesdesign 

Ifølge Malhotra og Birks (2007) er undersøgelsesdesignet det, som danner rammerne for en 

markedsføringsundersøgelse. Nedenfor vil det blive beskrevet og specificeret i detaljer, hvilke procedurer 

det kræves, for at opnå det nødvendige informationsgrundlag til at kunne besvare afhandlingens 

undersøgelsesspørgsmål.  
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Et undersøgelsesdesign kan klassificeres som værende enten eksplorativt eller konkluderende. Det primære 

formål med et eksplorativt undersøgelsesdesign er at opnå indsigt i eller forstå det fænomen, som er svært 

at måle, hvilket både kvalitative og kvantitative metoder kan anvendes til. Det konkluderende 

undersøgelsesdesigns formål er at kunne teste specifikke hypoteser og undersøge specifikke sammenhænge 

og dertil bruges udelukkende kvantitative undersøgelsesmetoder (Malhotra & Birks, 2007).  

 

Afhandlingens undersøgelsesdesign vil indledningsvist bære præg af en meget eksplorativ tilgang. Med afsæt 

i markedsdata, det litterære udgangspunkt og resultater fra tidligere undersøgelser, vil der forsøges at finde 

sammenhænge, i relation til det undersøgte fænomen, de danske forbrugeres adfærd ved køb af nye 

probiotiske fødevarer. På baggrund heraf vil en række hypoteser blive opstillet og forsøges afprøvet i løbet 

af afhandlingen. 

 

I næste del af undersøgelsesfasen vil tilgangen stadig være overvejende eksplorativ, men bevæge sig i retning 

af en mere konkluderende tilgang. Her konstrueres ekspertinterviews med formålet om at understøtte og 

udvide det teoretiske udgangspunkt og tidligere undersøgelsers resultater samt foreløbigt at kunne be- og 

afkræfte de opstillede hypoteser ved, at det litterære udgangspunkt sættes i specifik kontekst med 

afhandlingens undersøgte fænomen.  

 

Ved at teste den opnåede viden fra teorien, tidligere undersøgelser og ekspertinterviewsene i 

fokusgruppeinterviews med virkelighedsnære omgivelser, hvor det undersøgte fænomen optræder, bliver 

tilgangen mere konkluderende. Formålet vil være at udlede faktiske sammenhænge, at kunne be- og 

afkræfte de opstillede hypoteser foreløbigt samt agere forstudie for afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse.  

 

Slutteligt vil spørgeskemaundersøgelsen konstrueres med nøje formulerede og strukturerede spørgsmål, 

jævnfør TPB-teorien, med formålet om, at indsamle kvantitativ viden om det undersøgte fænomen og 

muliggøre en endelig be- og afkræftelse af afhandlingens opstillede hypoteser. Dette vil være en deskriptiv 

konkluderende tilgang og udføres som et single cross-sectional design, hvilket indebærer, at én stikprøve 

udtrækkes fra én målpopulation, og at informationerne fra denne stikprøve indsamles én enkelt gang 

(Malhotra & Birks, 2007).  
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På baggrund af ovenstående beskrivelse, vil undersøgelsesdesignet altså bære præg af en meget eksplorativ 

tilgang til start og gradvist bevæge sig længere og længere mod den konkluderende tilgang i takt med, at den 

specifikke kontekst for afhandlingens undersøgte fænomen bliver mere konkret.  

Da undersøgelsen medtager alle danske forbrugere, som køber fødevarer, og de har lige gode mulighed for 

at komme med i stikprøven anvendes simpel tilfældig udvælgelse (Andersen, 2014).  

 
2.1.2 Videnskabsteoretisk afsæt og metode  

Det videnskabsteoretiske afsæt, herunder det overordnede paradigme, har en markant indvirkning på den 

anvendte metodologi (Nygaard, 2012). Ifølge Nygaard (2012) findes der ingen entydig definition på begrebet 

’paradigme’. For at sikre et fælles diskussions- og handlingsgrundlag, gøres det klart, at det er Egon G. Gubas 

definition, som finder anvendelse: 

 
”[…] a basic set of beliefs that guides action, whether of the everyday garden variety or action taken in 

connection with a disciplined inquiry” (Guba, 1990) 

 
2.1.2.1 Ontologi og epistemologi 

Denne afhandling udarbejdes med afsæt i den neopositivistiske tilgang. Dette kommer til udtryk ved, at 

ontologien, som er læren om verdens eksistensform, vil være begrænset realistisk. Det anerkendes derved, 

at virkeligheden eksisterer, men med modificeringen af, at vi som individer ikke er i stand til at finde den 

fuldstændige, objektive og sande virkelighed, eftersom vi påvirkes af egne følelser og værdier (Voxted, 2006). 

Dette er argumentet for, at der i specialet stræbes efter at finde den tilnærmelsesvise sandhed. Der udvises 

derfor en så objektiv tilgang som muligt, hvorfor epistemologien, virkelighedserkendelse, vil være 

modificeret objektiv. 

 

2.1.2.2 Metodologi  

Som benævnt, har valget af videnskabsteoretisk afsæt indflydelse på afhandlingens metodologi. 

Afhandlingens undersøgelse er udarbejdet under naturlige forhold, frem for kontrollerede, som det ses hos 

positivisterne. Som konsekvens heraf, vanskeliggøres bibeholdelse af objektivitet hos afhandlingens 

forfattere, da der er større risiko for, at de påvirkes af, samt påvirker, det undersøgte.  

 

En yderligere konsekvens ved den neopositivistiske tilgang er, at konklusionen på problemformuleringen ikke 

kan forstås som en endegyldig sandhed. Den kan derimod ses som en situationsbestemt sandhed, som er 

afledt og analyseret med afsæt i de determinanter, der påvirker den nuværende forbrugeradfærd ved køb af 

nye probiotiske fødevarer (Nygaard, 2012). Afhandlingens konklusion kan derfor ikke anvendes som 
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genstand for generelle løsninger og konklusioner, hvilket medfører, at den endegyldige generaliserbarhed 

ikke kan udledes. Konklusionen vil derfor udelukkende nærme sig en generalisering til anvendelse på 

tilnærmelsesvis samme fødevarer, herunder andre nye funktionelle fødevarer. 

 

Dataindsamlingen består af både sekundære og primære data. For at opnå indsigt i samt forudsige, hvad der 

påvirker de danske forbrugeres købsintention ved nye, probiotiske fødevarer, er TPB-faglitteraturen anvendt 

som afhandlingens teoretiske ramme. Til at identificere og definere underliggende attitude-determinanter 

er der anvendt resultater fra tidligere videnskabelige undersøgelser om købsintention og -adfærd ved 

funktionelle fødevarer. For at kunne undersøge, om nogle forbrugergrupper er mere tilbøjelige til at købe 

nye probiotiske fødevarer, er faglitteratur om Rogers (2003) fem adoptionsgrupper anvendt, som teoretisk 

fundament. For at opnå viden om den danske markedskontekst for funktionelle fødevarer, herunder nye 

probiotiske fødevarer, er der anvendt nyhedsartikler, rapporter og lignende fra pålidelige medier. De 

sekundære data vil således både bestå af proces- og registerdata. Litteraturen er indsamlet ved brug af 

Google Scholar, Infomedia samt bibliotekets databaser, hvorefter det er vurderet ud fra relevans og kvalitet, 

for herefter at blive indarbejdet i specialet.  

 

Afhandlingens indledende afsnit er alle baseret på sekundære data, med formålet om at skabe en 

grundlæggende forståelse for det empiriske udgangspunkt, forud for den primære dataindsamling, herunder 

ekspertinterviews, fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelsen. Sekundære data vil desuden løbende blive 

inddraget som supplement til at understøtte afhandlingens primære data.  

 

Der er indsamlet såvel kvalitative som kvantitative primære data med henblik på at undersøge, hvorvidt 

litteraturens forskrivelser stemmer overens med virkeligheden. Alle afhandlingens primære 

dataindsamlingsmetoder er opbygget og udført på baggrund af troværdige og anerkendte forskere inden for 

de respektive dataindsamlingsmetoder, herunder Kvale & Brinkman (2015) (ekspertinterviews), David 

Morgan (1997) (fokusgrupper) samt Fowler (2002) og Ajzen (2006) (spørgeskemaundersøgelse) samt Jensen 

og Knudsen (2018). En nærmere beskrivelse af afhandlingens primære data fremgår af afsnit 2.2.  

 

Triangulering anses af neopositivister som et væsentligt redskab til at opnå en mere nøjagtig opfattelse af 

virkeligheden, da alle kilder besidder forskellige grader af sandhed (Guba, 1990). Som før nævnt, indsamles 

og behandles primære data ved brug af forskellige metoder, hvilket muliggør metodetriangulering, som 

forventes at højne validiteten. Der vil endvidere blive anvendt kildetriangulering, hvor det samme fænomen 
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vil blive belyst ved anvendelse af flere forskellige kilder, hvilket antageligt vil højne troværdigheden og 

pålideligheden i afhandlingens resultater og derved højne projektets reliabilitet. 

Vidensproduktionens forløb er udelukkende deduktivt, da generelle sammenhænge om de danske 

forbrugeres køb af nye probiotiske fødevarer, ønskes udledt, ved anvendelse af allerede eksisterende teorier 

(Andersen, 2014). 

 
2.2 PRIMÆRE DATA 

Til denne afhandling er der, som nævnt ovenfor, udarbejdet såvel kvalitative som kvantitative primære data 

i form af to ekspertinterviews, to fokusgrupper og én spørgeskemaundersøgelse. Spørgeguides for 

afhandlingens primære data findes i henholdsvis bilag 4-5 (ekspertinterviews), 8-9 (fokusgrupper) og 14 

(spørgeskema). 

 

Det primære formål med projektets ekspertinterviews, er at kunne verificere eller falsificere litteraturens 

resultater. De samlede indsigter fra litteraturen og ekspertinterviewene, skal gøre det muligt at opstille en 

række hypoteser, som derved kan afprøves i afhandlingens fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse. 

Afhandlingens fokusgrupper har til formål at identificere de faktiske determinanter, der påvirker danskernes 

forbrugeradfærd ved køb af nye probiotiske fødevarer og derved kunne sammenholde disse resultater med 

de opnåede indsigter fra litteraturen og eksperterne. Den opnåede viden fra fokusgrupperne, danner 

ligeledes et validt fundament for udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen. Afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse har som primært formål at generere kvantitativt data, som anvendes til at 

verificere de opstillede hypoteser, og derved bidrage til afhandlingens resultater samt 

problemformuleringens konklusion. 

 

Reliabilitet og validiteten, som opnås gennem afhandlingens primære data, har ikke et niveau svarende til 

professionelle standarder2. Formålet med de primære data er derfor udelukkende at demonstrere en kunnen 

inden for udarbejdelse og bearbejdning af ekspertinterviews, fokusgruppeinterviews og 

spørgeskemaundersøgelser. En kvalitetssikring af de primære data samt afhandlingens resultater, er at finde 

i perspektiveringen (afsnit 10).  

 

2.2.1 Ekspertinterviews  

Et interview er en udveksling af synspunkter mellem to personer, der konverserer om et emne af fælles 

interesse (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne forståelse danner grundlaget for ekspertinterviewets opfattelse 

                                                        
2 Det niveau, som professionelle analysebureauer vil kunne opnå. 
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i afhandlingens øjemed. Ekspertinterviewet anses, som værende ”et forskningsinterview, der har til formål 

at afdække ekspertens viden inden for afhandlingens undersøgte emne, gennem en samtale mellem 

afhandlingens forfattere og eksperten”.  

 

2.2.1.1 Baggrund 

Der vil blive udført to ekspertinterviews a én times varighed på ekspertens arbejdsplads. Det første af de to 

interviews er med Jeannette Kæseler Mortensen fra Instituttet for Fremtidsforskning. Jeanette besidder en 

stor mængde viden omkring nye trends, herunder nye fødevarer, på det danske marked, foranlediget af 

hendes arbejdsmæssige virke. Hun vil kunne bidrage med ekspertise indenfor, hvad der driver tendenser på 

det danske marked og hvordan markedet forventes at se ud i fremtiden. Endvidere vil hun kunne bidrage 

med indsigter om forbrugernes åbenhed over for forandring. Det andet af de to interviews er med Torben 

Hansen, som er en anerkendt marketingprofessor på Copenhagen Business School. Torben har udgivet flere 

videnskabelige artikler, som undersøger forbrugeradfærden i forbindelse med køb af fødevarer. Han vil 

derfor kunne bidrage med viden om, hvad der driver forbrugerne til at købe nye fødevarer og derved 

underbygge, udvide eller udfordre afhandlingens litterære udgangspunkt.  

 

2.2.1.2 Interviewtype 

Projektets ekspertinterviews foretages som to individuelle ansigt-til-ansigt interviews. I det individuelle 

interview foregår dialogen mellem én interviewer og én interviewperson. Afhandlingens forfattere vil således 

enkeltvis være interviewer i ét af de to interviews. Den anden, som ikke optræder som interviewer, har en 

overværende funktion med mulighed for at indvende, i tilfælde af, at der er behov for yderligere, opfølgende 

spørgsmål eller hvis intervieweren glemmer centrale spørgsmål, jævnfør den udarbejdede spørgeguide.  En 

af fordelene ved det individuelle interview er, at det i højere grad er muligt for afhandlingens forfattere, at 

føre samtalen i en retning, som er hensigtsmæssig for afhandlingens undersøgelse (Brinkmann, 2014).  

 

Eftersom afhandlingens undersøgte emne, danske forbrugeres adfærd ved køb af nye probiotiske fødevarer, 

ikke er et tabubelagt emne, vurderes det, at de samme resultater, ville kunne være opnået i et 

gruppeinterview med begge eksperter (Brinkmann, 2014). Det, der midlertidigt har afholdt afhandlingens 

forfattere fra denne konstruktion af ekspertinterviewene, er en antagelse om, at de to inddragede eksperter, 

er eksperter inden for forskellige områder af emnet, og at generelle spørgsmål som skulle favne begge, i 

stedet ville føre til mere overfladiske og ukonkrete svar. Dette er ligeledes begrundelsen for, at spørgeguiden 

vil blive modificeret til de to eksperter. Indsigterne fra det første interview med Jeanette Mortensen vil 
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antageligt kunne bidrage med viden, som kan bruges til at modificere spørgeguiden, forud for det andet 

interview med Torben Hansen.  

 

2.2.1.3 Udførsel  

Udførslen af de to ekspertinterviews vil følge en semistruktureret tilgang, med argumentationen om, at 

denne interviewtilgang, sammenlignet med den strukturerede tilgang, bedre kan udnytte dialogens 

vidensproducerende potentiale (Brinkmann, 2014).  

 

Ved, at afhandlingens forfattere kun i nogen grad er styret af den udarbejdede spørgeguide, vil det give en 

større mulighed for at udforske vinkler, som eksperten finder vigtige. Det giver derved afhandlingens 

forfattere mulighed for at indgå som vidensproducerende deltager i selve processen, frem for at skjule sig 

bag spørgeguiden, som i det strukturerede interview. Det semistrukturerede interview giver, modsat det 

ustruktureret interview, en mulighed for, at der i højere grad fokuseres på det, som afhandlingens forfattere 

finder vigtigt, i relation til det undersøgte emne (Brinkmann, 2014). Transskriberingen af 

ekspertinterviewsene kan ses i bilag 6 og 7.  

 
2.2.1.4 Interviewenes begrænsninger og formål 

Ifølge Brinkmann (2014) er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at analysen af interviewene vil være 

begrænset til det, der er fundet sted i samspilsfasen, mellem ekspert og afhandlingens forfattere. Det er 

derfor helt essentielt, at afhandlingens forfattere forstår interviewet i dens vidensproducerende praksis og 

ikke tager forskningsinterviewet for givet. De to ekspertinterviews ses som forskningsredskaber, mens det 

indsamlede interviewdata ses som empiri, som har til formål at underbygge, udfordre og udvide den viden, 

som er opnået på baggrund af afhandlingens litterære udgangspunkt. 

 
2.2.2 Fokusgruppeinterviews 
Med udgangspunkt i David Morgans (1997) definition, forstås en fokusgruppe som ”en forskningsmetode, 

hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt”.  

 
2.2.2.1 Design 
Fokusgruppens design er kollektive diskussionsformer, fordi emnet ’nye probiotiske fødevarer’ indgår i en 

social kontekst og derfor bør belyses i en større social sammenhæng (Jacobsen, 2018). Anvendelsen af 

fokusgrupper skyldes, at der ønskes en eksplorativ tilgang til undersøgelsen af, hvilke faktorer der påvirker 

danskernes forbrugeradfærd, herunder deres attitude til at købe nye probiotiske fødevarer. 
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2.2.2.2 Segmentering 

Der anvendes en analytisk, selektiv tilgang til udvælgelsen af deltagere til projektets fokusgrupper i form af 

stratificeret udvælgelse. Segmenteringen af de to fokusgrupper er overvejende homogen, da grupperne er 

sammensat ud fra deres kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier. Fokusgruppe 1, som har kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier, er overvejende i det ældre alderssegment fra 31-67 år, og består af tre 

kvinder og én mand. Fokusgruppe 2, som ikke har kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier, er et yngre 

alderssegment fra 24-34 år og består af fire kvinder og én mand. Ved udvælgelse af fokusgruppedeltagere er 

det afgørende, at de hverken er for homogene eller heterogene, fordi deltagerne skal have tilstrækkeligt 

meget tilfælles for at føle sig trygge til at tale frit i hinandens selskab (Halkier, 2008). 

 

2.2.2.4 Location og rollefordeling 

Fokusgruppeinterviewene afholdes online via Skype, som følge af konsekvenserne ved COVID-19 og 

regeringens og myndighedernes anbefalinger.  Ved at afholde fokusgrupperne online sættes en begrænsning 

i forhold til antallet af deltagere, da det vurderes, at der er større risiko for, at deltagerne kan komme til at 

tale i munden på hinanden, hvilket vil have en uhensigtsmæssig konsekvens for den videre analyse af 

resultaterne. Fokusgrupperne vil derfor bestå af 4-5 deltagere per gruppe. Til fokusgrupperne vil hver af 

afhandlingens forfattere varetage moderatorrollen i ét af de to interviews. Udarbejdelsen af to 

fokusgruppeinterviews, lever op til litteraturens forskrivelser om et antal på minimum to (Jacobsen, 2018). 

 

2.2.2.3 Struktur og teknikker 

Til de to fokusgruppeinterviews er udarbejdet to spørgeguides (se bilag 8 og 9). Heraf fremgår det, at 

strukturen for de to fokusgrupper er opbygget ud fra den blandede tragtmodel (Jacobsen, 2018), idet der 

startes med opvarmnings- og associationsøvelser og afsluttes mere struktureret. Årsagen til den åbne tilgang 

skyldes, at fokusgrupperne til dels anvendes til at be- og afkræfte de hypoteser, som er opstillet på baggrund 

af teori og ekspertinterviews, men også som forstudie til afhandlingens spørgeskemaundersøgelse. Det 

ønskes derfor en identifikation af de underliggende attiude-determinanter, der påvirker forbrugernes 

attitudedannelse ved køb af nye probiotiske fødevarer.  

 

Eftersom fokusgruppe 1 har kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier og fokusgruppe 2 ikke har, så vil 

spørgeguiden modificeres, på baggrund af den enkelte gruppes forudsætninger. I fokusgruppe 2 vil 

probiotika/mælkesyrebakterier gradvist introduceres, for delvis at afhandlingens forfattere undgår at påvirke 

deltagerne enten positivt eller negativt, men også for at sikre, at deltagerne har de samme forudsætninger 

for at svare og deltage aktivt i samtalen.   
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2.2.2.4 Transskribering og etiske overvejelser 

Transskriberingen af fokusgrupperne er af finde i bilag 10-13, og er foretaget ud fra Bente Halkiers (2008) 

metode. Hertil gøres opmærksom på at der er transskriberet ordret, men med udeladelser af pauser og andre 

pauseindikerende ord, såsom ’øh’. Fokusgruppedeltagerne fremgår udelukkende med fornavn således, at en 

delvis anonymisering er foretaget, hvilket deltagerne vil blive gjort opmærksomme på ved interviewets start. 

Her vil de endvidere blive gjort opmærksomme på, at deres udtalelser vil blive anvendt i afhandlingen og vil 

fremgå som citater og at den optagede lydfil udelukkende er til forfatternes eget brug i afhandlingen. 

 
2.2.3 Spørgeskemaundersøgelse 

Ifølge Fowler (2002) er der to fundamentale præmisser for at kunne anvende spørgeskemaundersøgelser til 

analyse: 1) stikprøven udgør et repræsentativt udsnit af målpopulationen og 2) spørgsmålene er udformet 

på en sådan måde, at respondenternes svar kan bruges til måling af relevante variable. 

 
2.2.3.1 Formål 

Et spørgeskema kan overordnet have tre forskellige formål, udforskende, beskrivende eller forklarende (Sue 

& Ritter, 2012). Formålet med afhandlingens spørgeskemaundersøgelse er at afdække i hvilken grad, de 

identificerede underliggende attitude-determinanter, forbrugernes adoptionsgruppe og TPB-

adfærdsdeterminanterne påvirker de danske forbrugeres købsintention ved nye, probiotiske fødevarer. 

Spørgeskemaundersøgelsen har derved et forklarende formål.  

 
2.2.3.2 Målpopulation, distribution og konstruktion 

Undersøgelsespopulationen er ifølge Ajzen (2006) vigtig at specificere. Jævnfør afgrænsningen er 

afhandlingens målpopulation danske forbrugere, som køber fødevarer og som er 13 år eller derover. Denne 

grænse skyldes, at det antageligt er omkring denne alder, at der opnås råderet over egne monetære midler, 

eftersom det er den nedre grænse for, hvornår man må tage et fritidsjob (borger.dk, 2020). Hvis stikprøven 

ikke viser sig at være repræsentativ i forhold til målpopulationen vil der opstå risiko for skævvridning af 

resultaterne. Hertil pointeres det, at afhandlingen kun vil medtage de gennemførte besvarelser i de 

kvantitative analyser. 

 

Der ønskes en repræsentativ fordeling af stikprøvens respondenter i forhold til målpopulationen og Rogers 

(2003) teoretiske, procentvise inddeling af adoptionsgrupperne. Såfremt stikprøven udgør et repræsentativt 

udsnit af Rogers teori sammenholdt med målpopulationen, øges generaliserbarheden af resultaterne. 
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Spørgeskemaundersøgelsen vil blive distribueret via forfatternes egne netværk igennem sociale medier som 

Facebook, LinkedIn og Instagram. Undersøgelsen vil ligeledes blive delt i relevante facebookgrupper, for at 

opnå diversitet i respondenternes alder og geografi. Ifølge Statista (2020) er Facebook det mest udbredte 

sociale medie blandt danskerne, hvor 80% dagligt bruger mediet, hvilket antageligt gør det til et anvendeligt 

medie for distribution af en spørgeskemaundersøgelse. Foruden sociale medier, vil spørgeskemaet også blive 

distribueret på afhandlingens forfatteres arbejdspladser. Det har ikke været muligt at distribuere 

spørgeskemaet fysisk på grund af konsekvenserne ved COVID-19.  

 

Til spørgeskemaet er udarbejdet 26 spørgsmål inklusiv to filterspørgsmål og to screeningsspørgsmål (se bilag 

14), som har indflydelse på hvilke spørgsmål, respondenten fremadrettet vil få. Indledningsvist bliver 

respondenterne screenet for, om de køber fødevarer og senere, om de er 13 år eller derover. Derved sikres 

det, at det kun er respondenter fra målpopulationen, der svarer på undersøgelsen, mens de resterende 

respondenter bliver sorteret fra. Dette har til formål at øge validiteten af svarene.  

 

Til udarbejdelse af spørgeskemaets struktur er anvendt Andersens (2014) gode råd. Spørgeskemaet starter 

således ud med en række spørgsmål til baggrundsfaktorer, som anses som værende af ikke-følsom karakter 

og som antageligt er let for respondenten at besvare. Disse omfatter køn, alder, region, urbaniseringsgrad, 

uddannelse, beskæftigelse, hjemmeboende børn og civilstand. Da spørgsmålet omkring respondentens 

indkomst for nogle kan opfattes som værende følsomt, forekommer spørgsmål til indkomst (personlig og 

husstand) til sidst i undersøgelsen, hvor det ligeledes er muligt for respondenten at svare ’ønsker ikke at 

oplyse’. Baggrundsfaktorerne er valgt på baggrund af de indledende, kvalitative undersøgelser, herunder 

ekspertinterviews og fokusgrupper. De demografiske variable bliver ligeledes anvendt til at måle stikprøvens 

repræsentativitet i forhold til målpopulationen i afsnit 7.2. 

 

Afhandlingens spørgeskema er udviklet på baggrund af de opnåede resultater og indsigter fra de to afholdte 

fokusgruppeinterviews, som anbefalet af Ajzen og Fishbein (1975) samt Fowler (2002). For at sikre, at data 

fra afhandlingens spørgeskemaundersøgelse kan anvendes til at måle sammenhængen mellem 

determinanterne i TPB, herunder de identificerede underliggende attitude-determinanter, er Ajzens (2006) 

råd om spørgsmålskonstruktion anvendt.  

 

2.2.3.3 Målevariable 

Til hver af TPB-modellens determinanter er der opstillet to spørgsmål, der tilsammen skal bruges til at 

vurdere henholdsvis attitude, subjektiv norm, opfattet adfærdsmæssig kontrol og intention. Ifølge Ajzen 
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(2006) bør der anvendes en 7 pkt.-skala til målingen af disse determinanter, men det vurderes dog, at en 5 

pkt. skala vil generere mere valide svar. Denne vurdering er baseret på, at nyere empiriske undersøgelser 

(Hansen, 2012) i stigende grad har anvendt en 5 pkt. likert-skala (meget uenig til meget enig) til besvarelse 

af relevante udsagn. Denne anvendes på samtlige af TPBs målevariable, som optræder i Q24. 

 

Jævnfør Ajzen (2006) vil attitude blive målt ud fra en kombination af forbrugerens generelle, positive 

association og overbevisning omkring sundhedsfordele. Ved måling af subjektiv norm skelner Ajzen mellem 

injunktive og deskriptive aspekter. Målingen af den subjektive norm sker ved anvendelse af injunktiv 

påvirkning gennem familie henholdsvis venner/bekendte, da denne vurderes som værende mest valid i 

relation til den specifikke adfærd. Forbrugeres opfattede adfærdsmæssige kontrol måles på baggrund af to 

aspekter; kapacitet og autonomi. Kapaciteten bliver målt ud fra forbrugerens vurdering af fraværet af fysiske 

begrænsninger gennem ordlyden, ”Jeg har mulighed for […]”. Autonomi måles baseret som kontrol over 

eksekvering af egen adfærd gennem ordlyden ”Det er min egen beslutning […]”. 

 

Den afhængige variabel, intentionen, måles på baggrund af både et subjektivt og et objektivt udsagn. Det 

subjektive udsagn fastsætter styrken af forbrugerens ønske om at udføre adfærden gennem ordlyden ”jeg 

ønsker at købe […]”, mens det objektive udsagn afspejler deres vurdering af den faktiske sandsynlighed for 

køb gennem ordlyden ”det er sandsynligt […]”. 

 

Respondentens vurdering af underliggende attitude-determinanter er ligeledes baseret på en 5-pkt. likert-

skala fra meget enig til meget uenig i en række relevante udsagn. Disse vil være at finde fra spørgeskemaet 

Q18-23 (se bilag 14). Resultaterne herfra vil muliggøre en kvantitativ test af de kvalitativt opstillede hypoteser 

omkring signifikante sammenhænge.  

 

2.2.3.4 Dataegenskaber 

Størstedelen af spørgeskemaets spørgsmål vil være lukkede, foruden Q17 og Q3, hvilket sikrer ensartethed i 

besvarelserne og ligeledes være lettere for respondenterne at besvare. Denne type spørgsmål vil endvidere 

gøre analysearbejdet nemmere (Jensen & Knudsen, 2018). For at lette analysearbejdet på den åbne 

aldersvariable (Q3), er spørgsmålets svarfelt begrænset til kun at godtage tal og ikke bogstaver. Ved, at 

aldersvariablen ikke er inddelt i intervaller, bibeholdes den et så højt skalaniveau som muligt (Jensen & 

Knudsen, 2018). Der er tvungen besvarelse på alle spørgeskemaets spørgsmål, undtagen Q17, som er et 

åbent spørgsmål, for at eliminere missing values. Dette har den ulempe, at frafaldsandelen øges, fordi 

respondenten ikke orker at svare på alle undersøgelsens spørgsmål. For at mindske antallet af frafaldne 



Side 23 af 120 
 

respondenter og øge motivationen for deltagelse, udloddes der en gavekort på DKK 500 til køb af fødevarer 

i valgfrit supermarked, blandt de gennemførte besvarelser. 

 

2.2.3.5 Afprøvning 

Forud for den egentlige distribution, blev spørgeskemaet testet blandt udvalgte testpersoner fra den 

definerede målpopulation. Dette blev gjort for at sikre, at respondenterne forstod formuleringen af 

spørgsmålene og dermed kunne give så valide svar som muligt (Ajzen, 2006; Fowler, 2002). Resultatet af 

afprøvningen var, at den indledende introduktion til spørgeskemaets emne måtte tydeliggøres grundet det 

lave kendskab til probiotika. Det var desuden nødvendigt at omformulere visse spørgsmål, der blev 

misforstået og derfor forringede validiteten af respondenternes svar. Spørgeskemaets spørgeguide er at 

finde i bilag 14. 

 

3. INTRODUKTION TIL PROBIOTISKE FØDEVARER 

I dette afsnit vil baggrunden for de probiotiske fødevarer blive introduceret.  

 
3.1 FØDEVARETRENDEN ’GUT HEALTH’ 

Fødevaretrenden ’Gut Health’ dækker over probiotisk fermenterede fødevarer, som bidrager til 

fordøjelsessundheden (Kroger, 2019). Denne trend blev, i Krogers trend-report (2018), udråbt som værende 

en af de største fødevaretrends i 2019. Specialty Food Associations’s Trendsetter Panel (SFA) spår desuden, 

at ’Gut Health’ ligeledes vil spille en central rolle i 2020 (sfa, 2019). Probiotiske fødevarer indgår under 

samlebetegnelsen, funktionelle fødevarer. 

 

3.2 FUNKTIONELLE FØDEVARER 

Funktionelle fødevarer associeres med forskellige fordele, som bidrager til menneskets generelle sundhed. 

Der findes ikke nogen entydig definition på funktionelle fødevarer, men begrebet er forsøgt defineret i et 

utal af variationer, lige fra simple til mere komplekse udgaver (Frewer, Joachim, & Lambert, 2003). 

Afhandlingens begrebsforståelse baseres på følgende definition: 

 

”Functional foods are food items that have been purposefully designed to provide added benefit beyond 

normal nutritional value in such a way that it improves health (Urala & Lähteenmäki, 2003) or reduced disease 

(Diplock et al., 1999)”.  
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3.2.1 Det danske marked for funktionelle fødevarer  

Som introduceret indledningsvist, er det danske marked for funktionelle fødevarer i vækst (Passport, 2020). 

I Danmark er funktionelle fødevarer et begreb, der anerkendes i takt med udviklingen af danskernes fokus 

på sundhed (Envision, 2019). Særligt fødevarer beriget med protein har længe været anerkendt som følge af 

forbrugernes bevidsthed omkring dets muskelopbyggende egenskaber (Passport, 2020). Reklamebureauet, 

Envision ser en potentiel lignende udvikling i anerkendelsen af fødevarer med andre funktionelle egenskaber, 

såsom probiotika (Envision, 2019). 

 

3.2.1.1 Probiotiske fødevarer 

Probiotika er imidlertid en mere overset funktionel ingrediens i gængse fødevarer, sammenlignet med 

protein. Probiotika indeholder levende mikroorganismer og er tilgængeligt for forbrugere i fødevarer og 

fødevaresupplementer, såsom kosttilskud. De typiske fordele, der er forbundet med probiotika, er en 

forbedring af fordøjelsen (Saarela, 2011). Der er udført mange studier om probiotikas effekt og der findes 

videnskabeligt belæg for, at probiotika kan behandle forskellige fordøjelsesmæssige sygdomme, ifølge Oluf 

Borbye Pedersen, professor på Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet  

(Rasmussen L. I., 2016). Flere studier har dog rejst spørgsmål ved probiotikas egentlige effekt på raske 

mennesker og ifølge professor Oluf Borbye Pedersen er der altså ingen videnskabelig evidens for, at 

probiotika har en gunstig effekt på raske, voksne mennesker (Kristensen, et al., 2016). Afhandlingens 

forfattere vurderer dog, at de probiotiske fødevarer både henvender sig de danske forbrugere med 

fordøjelsesproblemer samt forbrugere, der blot ønsker en forebyggende effekt ved at bibeholde en sund 

fordøjelse. Ifølge Ole Linnet Juul, branchedirektør i Fødevareindustrien, kan mange mennesker som føler sig 

sunde og raske, fra tid til anden opleve fordøjelsesproblemer (Rasmussen L. I., 2016).  

 
3.2.1.1.1 Udvikling 

I Danmark er probiotiske fødevarer begrænset til at omfatte syrnede mælkeprodukter, såsom yoghurt, 

drikkeyoghurt og kefir samt andre fermenterede fødevarer, herunder kombucha, sauerkraut og kimchi 

(Kreutzer, 2019). Forskning og udvikling inden for probiotiske bakterier har dog medført en begyndende 

udvikling af temperaturstabile bakteriestrenge, som derved udvider potentialet for probiotiske fødevarer 

(Sparling, 2018). I USA ses for eksempel flere hyldestabile fødevarer, såsom probiotiske granola-barer, 

nøddesmør, drikkevarer, nødde- og frugtmix, chips og morgenmadsprodukter (se bilag 15). 

 

Selvom der er sket en stigning i efterspørgslen efter funktionelle fødevarer, er danskernes kendskab til 

probiotika endnu lavt. Derfor er det nødvendigt, at fødevareproducenter informerer forbrugerne om 
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fordelene ved probiotika. På nuværende tidspunkt er det dog relativ udfordrende for fødevareproducenterne 

at oplyse forbrugere om probiotikas funktionelle egenskaber, fordi markedsføringen på området er reguleret 

af en stram lovgivning om anprisninger (Bech-Larsen et al., 2001). 

 

3.2.1.1.2 Lovgivning om anprisninger 

Lovgivningen om sundhedsanprisninger på fødevarer har, historisk set, været meget restriktiv i både USA og 

i Europa, men blev dereguleret i 1985, hvilket gav fremdrift for en etablering af markedet for funktionelle 

fødevarer. De danske autoriteter ser dog fortsat meget striks på disse lovgivningsregler (Poulsen J. B., 1999), 

mens et land som USA har en mere liberal tilgang hertil. Denne forskel i lovgivningen har blandet andet 

betydet, at funktionelle fødevarer i dag, er langt mere udbredte i USA (Bech-Larsen et al., 2001).  

 

De lovgivningsmæssige forskelle betyder endvidere, at det ikke er tilladt for fødevareproducenter i Danmark 

eller andre lande i EU at bruge sundhedsanprisningen ”probiotika” (Europa Parliament, 2017). Årsagen 

skyldes, ifølge EFSA (the European Food Safety Authority), at probiotika er en uautoriseret 

sundhedsanprisning, fordi det ikke er videnskabeligt bevist, at probiotika giver en helbredsmæssig fordel 

(Europa Parliament, 2017). Da det ikke er tilladt at anvende sundhedsanprisningen ”probiotika” på fødevarer 

i EU, er det dertil heller ikke tilladt at anvende termer som ”levende” eller ”aktiv”, da disse anpriser den 

probiotiske funktion (Food Safety Authority of Ireland, 2018). Ifølge EU Kommissionen (2006) er tre typer af 

anprisninger tilladte på fødevarer i EU: 1) ernæringsanprisninger, 2) sundhedsanprisninger og 3) anprisning 

om ’reduktion af sygdomsrisikofaktor’. Dette betyder, at det er tilladt at anvende navnet på den probiotiske 

bakterie, som for eksempel bificobacterium bifidum, som er den mest anvendte probiotiske bakterie i 

fødevarer (Farworth, 2008), på fødevarens emballage (Europa Parliament, 2017). 

 

Ifølge EU Kommissionens regulering 1924/2006 om ernæring- og sundhedsanprisninger, skal enhver 

anprisning på en fødevarers label, præsentation eller reklame i EU være klar, akkurat og videnskabeligt 

bevist. Dertil understreger reglerne ligeledes, at fødevarer som bærer sundhedsanprisninger, som kan 

mislede forbrugere, er forbudte i EU (The European Commision, 2006). Et essentielt aspekt i lovgivningen er 

at brugen af ernærings- eller sundhedsanprisninger kun er tilladte, hvis den gennemsnitlige forbruger, kan 

forventes at forstå de fordelagtige effekter som udtrykkes i anprisningen (Wills, Bonnsmann, Kolka, & 

Grunert, 2012).  
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4. LITTERATURGENNEMGANG 

Dette afsnit har til formål at gennemgå og diskutere afhandlingens litterære TPB-udgangspunkt samt, på 

baggrund af tidligere undersøgelser, identificere relevante, underliggende attitude-determinanter. I 

forlængelse heraf argumenteres for en eventuel udvidelse teorien med Rogers (2003) fem adoptionsgrupper. 

Der vil undervejs blive opstillet hypoteser, som senere vil blive efterprøvet i afhandlingens primære data, 

herunder i ekspertinterviews, fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse. 

 

4.1 LITTERATURGENNEMGANG – DEL 1  

I første del af litteraturgennemgangen, vil Theory of Planned Behavior (TPB) blive præsenteret som det 

litterære udgangspunkt for afhandlingen og dennes undersøgelse. Teorien vil blive uddybet med henblik på 

anvendelse til at forklare og forudsige danske forbrugeres købsintention af nye probiotiske fødevarer. 

Teoriens begrænsninger vil slutteligt blive diskuteret.  

 

4.1.1 Theory of planned behavior (TPB) 

Fishbein og Ajzen (1975) udviklede Theory of Reasoned Action (TRA), for at kunne forudsige og forklare 

menneskelig adfærd i specifikke kontekster. De to teorikere var de første til at foreslå, at forbrugeres adfærd, 

som generelt anses som værende kompleks og bestemt af multiple faktorer, kan forstås ud fra relativt få 

adfærdsspecifikke determinanter (Fishbein & Ajzen, 2010). Teoriens fokus er at kunne undersøge en specifik 

adfærd, i en specifik situation og den ser derved ikke på den overordnede evaluering eller nytte af et produkt 

eller en service (Ajzen, 1991). Målet med TRA var at tilbyde et sammenligneligt rammeværktøj, som kunne 

bruges til at forstå determinanterne bag sådan en adfærd. TRA bygger på antagelsen om, at individer agerer 

rationelt, hvilket forudsætter, at al den information der er tilgængelig for individet, behandles systematisk 

for, at de kan træffe en beslutning (Fishbein & Ajzen, 1975). 

 

TRA har i tidens løb vist sig at være et meget anvendt og præcist værktøj til at undersøge og forudsige 

forbrugeres adfærd (Fishbein & Ajzen, 2010). Der er dog ligeledes blevet rejst kritik af modellens 

begrænsninger, idet TRA ikke håndterer den adfærd, som mennesket har ufuldstændig ufrivillig kontrol over 

(Ajzen, 1991).  

 

I 1991 præsenterede Icek Ajzen, Theory of Planned Behavior (TPB), for at imødekomme disse begrænsninger 

(Ajzen, 1991). Han udvidede TRA’s framework, ved at tilføje determinanten ’opfattet adfærdsmæssig kontrol’ 

således, at modellens prædikative kraft blev forbedret, da de uoverensstemmelser, der sker mellem 

intention og adfærd, kan forklares af denne determinant (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 2010). TPB bygger, 
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lige som TRA, på opfattelsen om, at forbrugerens intention om at udføre en adfærd, er den bedste 

enkeltstående prædiktor for forbrugerens faktiske adfærd. TPB udvider dog tankegangen, ved at 

argumentere for, at den opfattede adfærdsmæssige kontrol ligeledes bør inddrages, sammen med 

adfærdsintentionen, for en mere akkurat forudsigelse af den faktiske adfærd. Den faktiske adfærd bør derfor 

ses som en fælles funktion af adfærdsintentionen og den opfattede adfærdsmæssig kontrol (Ajzen, 1991). 

De to determinanter kan derfor sammen, direkte bruges til at forudsige opnåelsen af en bestemt adfærd 

(Ajzen, 2015).  

 

Figur 2 opstiller TPB som en strukturel model som illustrerer, at forbrugerens adfærd er bestemt af deres 

adfærdsmæssige intention, som er en funktion af de tre uafhængige determinanter: 1) attitude til adfærden, 

2) subjektiv norm og 3) opfattet adfærdsmæssig kontrol (Ajzen 1991; Fishbein & Ajzens 1975 & 2010). Ved 

forudsigelsen af købsintentionen, vil den relative vigtighed af attitude, subjektiv norm og opfattet 

adfærdsmæssig kontrol variere på tværs af situationer og adfærd (Ajzen, 1991). Som en generel regel gælder, 

at jo mere gunstig attituden og den subjektive norm er til at engagere sig i adfærden og jo større den 

opfattede adfærdsmæssige kontrol er, des mere tilbøjelig er forbrugeren til at forme en intention om at 

udføre den specifikke adfærd (Ajzen, 2015).  

 

Helt centralt for TPB er, at teorien ikke går ud fra, at forbrugeren handler rationelt, men at forbrugerens 

intentioner og adfærd er følgere af deres overbevisninger, uanset hvordan disse overbevisninger er blevet 

dannet. Det er kun i denne forstand, at en adfærd kan siges at være begrundet eller planlagt. Derudover 

antager TPB, at forbrugerne ikke gennemgår en omhyggelig undersøgelse af deres overbevisninger, hver 

gang de udfører adfærden. Ved gentagelse, vil adfærden blive en rutine og udføres uden en meget bevidst 

overvejelse (Ajzen, 2015).  
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Figur 2 – Theory of planned behavior (TPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i (Ajzen, 2015). 

 

4.1.1.2 Definition af adfærd 

At definere adfærden, som man er interesseret i at undersøge, er det første og mest afgørende step, ifølge 

Fishbein & Ajzen (1975). Det kan være en kompleks opgave, da man ønsker at forudsige og forstå menneskers 

sociale adfærd (Fishbein & Ajzen, 1975). Udgangspunktet for brugen af TPB er, at én bestemt adfærd ønskes 

undersøgt og denne adfærd kan defineres ud fra handling, mål, kontekst og tid (Ajzen, 1991). I afhandlingens 

undersøgelse er handlingen defineret som ”at erhverve sig probiotiske fødevarer”, målet er defineret som 

”at foretage et køb” og tiden er defineret som ”inden for de næste 12 måneder”. Konteksten for, hvor 

handlingen skal finde sted, er derved udeladt uspecificeret i adfærdsdefinitionen jævnfør afhandlingens 

afgrænsning i afsnit 1.4, hvilket medfører en højere grad af generealitet, som fra et teoretisk perspektiv er 

mere værdifuldt, fordi resultaterne bliver mere generaliserbare (Fishbein & Ajzen, 2010).  

 

Afhandlingen definerer forbrugeradfærden, som ønskes at forudsiges og forklares, som værende: 

 ”At erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, inden for de næste 12 måneder”  

 
Det vil fremadrettet være ovenstående adfærdsdefinition, der refereres til, når forbrugernes købsadfærd 

nævnes af afhandlingens forfattere. Alle determinanterne vil derfor blive set i forhold til denne adfærd.  

For at sikre, at undersøgelsen opnår høj validitet og generaliserbarhed, er det ifølge Ajzen (2006) vigtigt at 

definere den forskningsmålgruppe, der ønskes undersøgt. Denne forskningsmålgruppe er allerede defineret 

i afhandlingens afgrænsning og omfatter danske forbrugere der køber fødevarer og som er 13 år eller 

derover.  
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4.1.1.3 Betingelser for forudsigelse af adfærd 

For at kunne forudsige adfærden akkurat, er der en række betingelser, der skal imødekommes. Den første 

betingelse er, at målingerne af intentioner og den opfattede adfærdsmæssig kontrol, skal svare til eller være 

kompatibel med den adfærd, som ønskes at forudsiges. Det betyder, at intentioner og den opfattede 

adfærdsmæssig kontrol skal vurderes i relation til den specifikke adfærd og dertil, skal den specifikke 

kontekst også være den samme, som den, hvor adfærden forekommer (Ajzen, 1991). Derfor vil afhandlingen 

undersøge ”forbrugernes intentioner om at erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, inden for de næste 12 

måneder” og ”forbrugerens opfattede kontrol ved at erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, inden for de 

næste 12 måneder”, for at kunne forudsige og undersøge adfærden ”at erhverve sig probiotiske fødevarer 

via køb, inden for de næste 12 måneder”. 

 

Den anden betingelse for akkurat forudsigelse af adfærden er, at intentioner og den opfattede 

adfærdsmæssige kontrol skal forblive stabile i intervallet mellem deres vurdering og observation af 

adfærden. Den tredje og sidste betingelse for forudsigelsesvaliditet er, at forudsigelsen af adfærden, ud fra 

den opfattede adfærdsmæssige kontrol, skal forbedres i det omfang, hvor opfattelsen af den 

adfærdsmæssige kontrol realistisk reflekterer den faktiske kontrol (Ajzen, 1991). 

 

Når adfærden/situationen muliggør, at en forbruger er i fuldstændig kontrol over deres udførsel af adfærden, 

eller at adfærden ikke udgør nogle alvorlige problemer med hensyn til kontrol, er intentionen alene, 

tilstrækkelig til at forudsige adfærden. Tilføjelsen af den opfattede adfærdsmæssige kontrol bidrager med 

akkurathed, når den viljebestemte kontrol over adfærden falder. I tilfælde af, at enten intentioner eller den 

opfattede adfærdsmæssig kontrol er vigtigere end den anden, i at forudsigelse adfærden, så kan det være, 

at kun den ene prædiktor er nødvendig  (Ajzen, 1991). 

 

4.1.1.4. Intention 

De adfærdsmæssige intentioner antages at rumme, de motiverende faktorer der har en indflydelse på 

adfærden, og de indikerer, hvor hårdt forbrugeren er villig til at prøve og hvor stor en indsats han/hun 

planlægger at udøve, for at kunne udføre adfærden (Ajzen, 1991). Som en generel regel gælder det, at jo 

stærkere intentionen er til at engagere sig i en adfærd, des mere sandsynligt er det, at man faktisk udfører 

adfærden. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at en adfærdsmæssig intention, kun kan komme til 

udtryk i en faktisk adfærd, hvis den pågældende adfærd er under frivillig adfærdsmæssig kontrol således, at 

det er individets egen fri vilje at bestemme hvorvidt, han/hun vil udføre eller ikke udføre adfærden. Selvom 

noget adfærd kan møde dette kriterie ganske glimrende, er de fleste adfærdsmæssige udførsler afhængige 
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af en grad af ikke-motiverende faktorer såsom tilgængelighed af fornødne muligheder og ressourcer, såsom 

tid, penge, færdigheder og samarbejde med andre. Disse faktorer repræsenterer individets aktuelle kontrol 

over adfærden. I den udstrækning, at personen har de påkrævede muligheder og ressourcer samt har en 

intention om at udføre adfærden, så vil han/hun lykkedes med at gøre det (Ajzen, 1991). 

 

H1: Forbrugernes købsintention er den bedste prædiktor for deres faktiske købsadfærd. 

 

H2: Forbrugernes købsintention er sammen med den opfattede adfærdsmæssige kontrol, den bedste 

prædiktor for deres faktiske købsadfærd. 

 

4.1.1.5 Adfærdsdeterminanter  

Intentionen om at udføre en adfærd påvirkes, ifølge TPB, af tre uafhængige adfærdsdeterminanter (Ajzen, 

2015). 

 

4.1.1.5.1 Attitude 

Attituden til adfærden referer til graden af, hvorvidt en person har en favorable eller ikke favorable vurdering 

af den pågældende adfærd. Forbrugerens attitude til adfærden påvirkes af dennes overbevisninger om de 

positive eller negative konsekvenser, der er, ved udføre adfærden og de subjektive værdier eller evalueringer 

af disse konsekvenser (Ajzen, 2015). Samlet set vil disse overbevisninger lede til, at forbrugeren har en positiv 

eller negativ attitude til at købe nye probiotiske fødevarer inden for de næste 12 måneder.  

 

H3: Forbrugernes attitude til adfærden har en signifikant positiv påvirkning på deres købsintention. 

 

4.1.1.5.2 Subjektiv norm 

Den subjektive norm refererer, ifølge Ajzen (2015), til det opfattede sociale pres som en forbruger opfatter, 

i forhold til at udføre eller ikke at udføre en given adfærd. Forbrugeren påvirkes altså i denne kontekst af, 

hvad han/hun tror, at omgangskredsen synes om, at han/hun udfører eller ikke udfører adfærden at købe 

nye probiotiske fødevarer inden for de næste 12 måneder. Det er derfor vigtigt, at de mennesker, som har en 

særlig refererende rolle over for forbrugeren, specificeres, da de vil påvirke den subjektive norm og individets 

intentioner (Fishbein & Ajzen, 1975). De vigtige personer kan være ens ægtefælle eller partner, nære venner 

og kollegaer, men det afhænger af adfærden (Ajzen, 2015).  
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H4: Forbrugernes opfattede subjektive norm i forhold til adfærden har en signifikant positiv påvirkning på 

deres købsintention. 

 

4.1.1.5.3 Opfattet adfærdsmæssig kontrol 

Ifølge Ajzen (2015) referer den opfattede adfærdsmæssig kontrol til den opfattede lethed eller vanskelighed 

i at udføre den givne adfærd. Determinanten antages at reflektere tidligere oplevelser, såvel som forventede 

hindringer og forhindringer. I denne kontekst dækker den over forbrugerens overbevisning om ressourcer og 

hindringer, der kan forstyrre deres udførsel af adfærden at købe nye probiotiske fødevarer indenfor de næste 

12 måneder. 

 

I de fleste tilfælde vil det være svært eller umuligt at identificere alle de faktorer som influere den aktuelle 

kontrol over adfærdsudførslen. Derfor anvendes den opfattede adfærdsmæssig kontrol typisk som en proxy 

for den aktuelle kontrol af undersøgere, under den antagelse, at den opfattede adfærdsmæssige kontrol, 

afspejler den faktiske kontrol rimelig godt. Den aktuelle adfærdsmæssige kontrol forventes at moderere 

intentionens effekt på den udførte adfærd (Ajzen, 2015). 

 
H5: Forbrugernes opfattede adfærdsmæssige kontrol i forhold til adfærden har en signifikant positiv 

påvirkning på deres købsintention. 

 

4.1.1.5.4 Baggrundsfaktorer 

TPB anerkender ligeledes den potentielle vigtighed i andre variable, såsom demografiske variable (alder, køn, 

race, religion, uddannelse, indkomst etc.), personlighedstræk, generelle holdninger og livsværdier, 

intelligens, følelser osv. Disse variable anses som værende baggrundsfaktorer i TPB og de forventes kun at 

influere intentioner og adfærd indirekte med deres effekt på forbrugernes overbevisninger og derved deres 

indflydelse på adfærdsdeterminanterne (Ajzen, 2015).  

 

4.1.1.6 Kritik af TPB-teorien 

Formålet med TPB er at forudsige forbrugerens adfærd med udgangspunkt i de tre ovenfornævnte 

uafhængige adfærdsdeterminanter. Problemet med teorien i praksis er, at den faktiske adfærd er svær at 

måle. Derfor bliver der oftest lavet en forbeholden antagelse om, at intention afspejler den faktiske adfærd. 

Intention bliver altså brugt som proxy for den faktiske adfærd. Omfanget af problematikken i denne antagelse 

afhænger i høj grad af den specifikke adfærd, der ønskes at forudsiges, idet dette vil have indflydelse på 

forbrugerens opfattede adfærdsmæssige kontrol (Ajzen, 1991).  
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Som pointeret i problemfeltet, er der stor uoverensstemmelse mellem danskernes intention og faktisk 

adfærd, når det drejer sig om ”sunde” fødevarer og der er derfor særlig grund til at udvise forsigtighed  

(Sundhedsstyrelsen, 2020). Konsekvensen af en manglende hensyntagen til dette gap kan ifølge Ajzen (1991), 

være et overestimat af markedspotentialet.  

 

4.2 LITTERATURGENNEMGANG – DEL 2  

I litteraturgennemgangens andel del, vil underliggende attitude-determinanter identificeres, på baggrund af 

forskningslitteraturens resultater fra tidligere undersøgelser af forbrugeres købsintention og -adfærd ved 

funktionelle fødevarer. 

 

4.2.1 TBPs tidligere anvendelse 

I dag er TPB en af de mest populære socialpsykologiske modeller til at forstå og forudsige forbrugeradfærd. 

Modellen har været anvendt med stor succes igennem tiden til at undersøge intentioner og adfærd, indenfor 

mange forskellige områder, inkluderende køb af fødevarer (Ajzen, 2015). TPB har for eksempel været 

anvendt til at undersøge hvilke determinanter, der påvirker forbrugernes købsintention ved funktionelle 

fødevarer, blandt andet i Danmark (Bech-Larsen et al., 2001). Teorien har endnu ikke været appliceret, til at 

undersøge købsintentionen eller -adfærden ved nye probiotiske fødevarer på det danske marked, hvilket 

danner evidens for, at afhandlingen har en retmæssig plads indenfor forskningsområdet.  

 

Den tætteste tilnærmelsesvise undersøgelse, der hidtil er foretaget på området omkring probiotiske 

fødevarer og forbrugeradfærd, er af Urala og Lähteenmäkis (2003). De brugte means-end chains til at forklare 

de produktattributter, konsekvenser og værdier, der lå bag forbrugernes valg af blandt andet probiotisk 

yoghurt og juice. De fandt, at sundhed, smag, pris og kendskab til den funktionelle ingrediens, var blandt de 

vigtigste faktorer bag en forbrugeres valg af funktionelle fødevarer. De fandt ligeledes, at produktkategorien 

havde en indflydelse, hvilket indikerede, at forbrugerne ikke så de funktionelle fødevarer, som en homogen 

gruppe over forskellige varegrupper, men at forbrugernes foretrak funktionelle fødevarer som et medlem af 

den generelle produktkategori, såsom yoghurt og kun sekundært, som medlem af funktionelle fødevarer. 

Endvidere fandt de, at forbrugerne opfattede probiotisk yoghurt og juice, som værende mere sundt end 

traditionel yoghurt og juice. 
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4.2.2 Købsintention ved funktionelle fødevarer 

Ifølge Ajzen (1991) ses købsintentionen, som den adfærd, hvor et individ har en intention om at udføre en 

given adfærd. Forbrugernes købsintention er ifølge Fisbein og Ajzen (1975), den bedste enkeltstående 

prædiktor for at kunne forudsige forbrugernes faktiske købsadfærd og den er derfor meget vigtig, set fra en 

fødevarevirksomheds perspektiv. Ajzen (1991) argumenterer dog for, at den opfattede adfærdsmæssige 

kontrol ligeledes bør inddrages, hvis forbrugeren ikke har fuldstændig kontrol over adfærden. Dette skyldes, 

at den opfattede adfærdsmæssige kontrol, sammen med intentionen, kan bidrage til en mere akkurat 

forudsigelse af den faktiske adfærd, fordi de uoverensstemmelser, der sker mellem intention og adfærd, kan 

forklares af denne determinant. Connor og White (2010) fandt i deres undersøgelse, at forbrugerens 

opfattede adfærdsmæssige kontrol, havde en betydelig forudsigelse for deres accept af funktionelle 

fødevarer.  

 

TPB har værende medvirkende til en god forudsigelse af forskellige fødevarerelateret købsintentioner (Ajzen, 

2015), inkluderende intentioner om at købe læskedrikke (Kassem & Lee, 2004), fisk (Verbeke & Vackier, 2005) 

og mejeriprodukter (Kim, Reicks, & Sjoberg, 2003). I de fleste tilfælde var det forbrugernes attitude eller 

præferencer, der var de stærkeste prædiktorer for købsintentionen (Conner, Norman, & Bell, 2002).  

 

4.2.2.1 Købsintentionen ved nye probiotiske fødevarer 

Udgangspunktet for afhandlingens undersøgelse er de danske forbrugerens adfærd ved køb af nye 

probiotiske fødevarer. Eftersom disse fødevarer endnu ikke er at finde på det danske marked, er det ikke 

muligt at måle og undersøge den faktiske adfærd om at erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, inden for 

de næste 12 måneder. 

 

På denne baggrund, vil afsættet for afhandlingens undersøgelse være at finde i hvilken grad, at TPB-

determinanterne og de identificerede underliggende attitude-determinanter influerer de danske forbrugeres 

købsintention ved nye probiotiske fødevarer. Købsintentionen vil anvendes som proxy, for at kunne forudsige 

de danske forbrugeres faktiske købsadfærd. Det vurderes på baggrund af Ajzens (1991) argumentation og 

Conner et al.’s (2002) resultater, at den opfattede adfærdsmæssige kontrol ligeledes bør inddrages i 

forudsigelsen af adfærden. Afhandlingens forfattere vurderer derved, at købsintentionen sammen med den 

opfattede adfærdsmæssige kontrol, er de bedste prædiktorer for forbrugernes faktiske købsadfærd ved nye 

probiotiske fødevarer, selvom det er umuligt for afhandlingens forfattere at verificere. 
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4.2.3 Identifikation af attitude-determinanter der influerer købsintentionen 

Et stort antal undersøgelser har allerede identificeret, hvilke underliggende determinanter der har 

indflydelse på forbrugernes købsintention ved funktionelle fødevarer. Resultaterne fra disse undersøgelser, 

vil derfor danne det litterære fundamentet, for de underliggende attitude-determinanter der bør inddrages 

i afhandlingens modificerede TPB-model. Formålet herved er at kunne forklare, om det er de samme 

underliggende determinanter, der påvirker forbrugernes attitudedannelse ved køb af nye probiotiske 

fødevarer. Urala & Lähteenmäki (2004) fandt, at en positiv attitude overfor for funktionelle fødevarer er en 

stærk prædiktor for køb og brug af sådanne fødevarer. Ifølge Wills et al. (2012) kan attituden opdeles i 

produkt- og forbrugerespecifikke variabler, som hver især påvirker attituden til produktet.  

 

4.2.3.1.1 Produktspecifikke variable og attitude 

De produktspecifikke variable vil i denne afhandling bestå af alle de faktorer, der knytter sig til produktets 

faktiske egenskaber, herunder smag, naturlighed, økologi, pris og sundhedsanprisninger.  

 

Smag 

Flere undersøgelser har fundet, at smagen er ekstrem vigtigt faktor, når forbrugerne skal vælge funktionelle 

fødevarer (Childs, 1997; Gilbert, 2000; Lyly, Roininen, Honkapää, Poutanen, & Lähteenmäki, 2007; Nielsen, 

Bech-Larsen & Grunert, 1998; Poulsen J. B., 1999; Tuorila & Cardello, 2002; Urala Lähteenmäki, 2003) og at 

de næppe er villige til at gå på kompromis med smagen ved funktionelle fødevarer, for at få eventuelle 

sundhedsmæssige fordele (Gilbert, 2000; Augustin, 2001; Cox, Koster, & Russell, 2004). Andre studier har 

fundet, at de funktionelle ingredienser, som har en negativ påvirkning på smagskvaliteten i de funktionelle 

fødevarer, reducerer accepten af sådanne fødevarer (Luckow & Delahunty, 2004).  

 

H6: Forbrugernes forventning til smagen har en positiv påvirkning på deres attitude til adfærden. 

 

Naturlighed 

Generelt opfattes funktionelle fødevarer som værende mindre naturlige end de tilsvarende traditionelle 

fødevarer (Jonas & Beckmann, 1998; Poulsen J. B., 1999). Bech-Larsen et al. (2001) fandt dog det modsatte 

resultat i deres undersøgelse, hvor forbrugerne opfattede de traditionelle fødevarer som værende mere 

naturlige, når de var berigede med en funktionel ingrediens, frem for uden. Denne opfattelse var dog styret 

af hvor naturlige fødevarer, forbrugeren foretrak – jo mere naturlig, des mere negativ omkring berigelsen 

(Bech-Larsen et al., 2001). 
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H7: Forbrugernes opfattelse af naturlighed har en positiv påvirkning på deres attitude til adfærden. 

 

Økologi 

I Danmark ses økologisk forarbejdede fødevarer som værende sundere end konventionelle fødevarer (Bech-

Larsen et al., 2001) og forbrugere har generelt en positiv attitude over for køb af økologiske fødevarer (Al-

Swidi, Hugue, Hafeez, & Shariff, 2013). Bech-Larsen et al. (2001) fandt, at de danske forbrugere opfatter 

berigede fødevarer som mindre sunde end ikke-berigede fødevarer, derfor er de hellere ikke villige til at 

acceptere den samtidig brug af økologisk bearbejdning og funktionel berigelse. De danske forbrugere 

opfatter den samtidige brug økologisk bearbejdning og funktionel berigelse, som inkonsekvent, med hensyn 

til fødevarernes sundhed (Bech-Larsen et al., 2001). 

 

H8: Økologi har en negativ påvirkning på forbrugernes attitude til adfærden. 

 

Pris 

Generelt foretrækker forbrugere den laveste pris, når de køber fødevarer, hvilket ikke er overraskende, men 

de danske forbrugere er i høj grad ikke så prissensitive (Bech-Larsen et al., 2001). 

 

Forbrugerne er generelt ikke villige eller kun villige i begrænset omfang, til at acceptere en prisøgning på 

funktionelle fødevarer, sammenlignet med traditionelle fødevarer. Jonas og Beckmann (1998) fandt, at 

forbrugernes manglende villighed til at betale mere for fødevarer med funktionelle berigelse, sammenlignet 

med dem uden berigelse, skyldtes, at de ikke opfattede tillægsprisen, som værende berettiget. Andre 

undersøgelser har dog vist, at forbrugerne, er villige til at betale en begrænset prisøgning for de funktionelle 

fødevarer, sammenlignet med de traditionelle fødevarer. Forbrugernes accept af prisøgningen ser ud til at 

være begrænset af, at de funktionelle fødevarer, skal have en sundhedseffekt som er videnskabeligt bevist 

og relateret til en sygdom, som direkte influerer forbrugerne i den nærmeste fremtid (Menrad, 2001). Det er 

ligeledes blevet fundet, at prisen har en negativ effekt på, hvor naturlige og smagfulde de funktionelle 

fødevarer opfattes af forbrugerne, sammenlignet med fødevarer til normal pris (Bech-Larsen et al., 2001).  

 

H9: Forbrugernes prisfølsomhed har en negativ påvirkning på deres attitude til adfærden. 

 

Sundhedsanprisninger  

Ifølge Bech et al. (2001) har brugen af sundhedsanprisninger en potentiel positiv effekt på de danske 

forbrugeres accept af funktionelle fødevarer. Jo mere uddybet sundhedsanprisningen er, jo højere effekt har 
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det på forbrugerens købsintention. Ligeledes har de danske forbrugeres tillid til sundhedsanprisningen, en 

tendens til at overskride deres evaluering af fødevarernes andre basale madkvaliteter, og de opfatter 

fødevarer med sundhedsanprisninger, som værende mere smagfulde og naturlige, end produkter uden 

sundhedsanprisninger.  

 

Sundhedsanprisninger dækker over alt det, som siger, foreslår eller implicere, at der har en forhold mellem 

fødevarer og helbred. Derfor anses termen ’probiotika’, ved brug på fødevarer labels, som værende en 

sundhedsanprisning i EU (Food Safety Authority of Ireland, 2018). Som beskrevet i afsnit 3.2, er det tilladt i 

Danmark at anvende anprisninger som eksempelvis navnet på den probiotiske bakterie eller 

sundhedsanprisninger, som angiver, foreslår eller indebærer, at der eksisterer et forhold mellem fødevaren 

og en af dens komponenter samt sundhed. 

 

H10: Forbrugernes opfattelse af sundhedsanprisninger på probiotiske fødevarer har en positiv påvirkning på 

deres attitude til adfærden. 

 

4.2.3.1.2 Forbrugerspecifikke variable og attitude  

De forbrugerspecifikke variable vil i denne afhandling bestå af alle de determinanter, der dækker over de 

egenskaber, som forbrugerne besidder, og som påvirker deres attitude til køb af probiotiske fødevarer. Disse 

determinanter indbefatter kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier, sundhed, spise- og indkøbsvaner 

samt baggrundsfaktorer. 

 

Kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier 

De danske forbrugere har generelt en mere positiv attitude til fødevarer med funktionelle berigelser, hvis de 

indeholder velkendte ernæringsmæssige effekter. I Danmark er det generelle mønster, at jo yngre 

forbrugerne er, jo større viden har de om effekterne af funktionelle komponenter. Dertil er det særligt 

kvinderne, som har den største viden om disse effekter (Bech-Larsen et al., 2001). 

 

I Beck-Larsen et al.’s (2001) undersøgelse blev det fundet, at 48% af de danske forbrugere har viden om 

sundhedseffekterne ved ’probiotisk cultura’. På trods af det høje kendskab til probiotisk culturas effekt, 

foretrækker kun en lille andel af de danske forbrugere, at de funktionelle fødevarer ’øger de sunde 

fordøjelsesbakterier’ og/eller ’forbedrer fordøjelsen’.   
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H11: Forbrugernes kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier har en positiv påvirkning på deres attitude til 

adfærden. 

 

Sundhed  

I Danmark ses sund og varieret kost, som værende den vigtigste faktor for helbredet, mens kun 8 % angiver, 

at det er genetikken, som har den største indflydelse på ens helbred. Denne opfattelse kan influere 

forbrugernes overbevisninger, attituder og kulturelle værdier i forhold til at acceptere probiotiske fødevarer 

fordi, at forbrugere i højere grad er bevidste om, at det er deres kost der påvirker deres sundhed og ikke 

deres genetik (Bech-Larsen et al., 2001). 

 

De danske forbrugere har en tendens til at opfatte funktionelle berigelser som usunde tilsætningsstoffer 

(Poulsen J. B., 1999), hvilket påvirker deres attitude over for funktionelle fødevarer negativt. Der er en risiko 

for, at den funktionelle berigelse, kan være skadelig for forbrugernes opfattede sundhed af fødevaren (Bech-

Larsen et al., 2001). 

 

Noget der ligeledes har indflydelse på hvordan forbrugerne opfatter de probiotiske produkter, er hvilken 

fødevarekategori, som denne tilhører. Selvom de funktionelle fødevarer differentierer sig fra de almindelige 

fødevarer, opfatter forbrugerne dem alligevel, som værende medlem af den bestemte fødevarekategori, som 

de tilhører, frem for at betragte dem, som en specifik homogen produktgruppe (Urala & Lähteenmäki, 2004). 

Dette skyldes, at forbrugerne hovedsageligt betragter det funktionelle komponent, i en funktionel fødevare, 

som en tillægsværdi, mens det næppe er det funktionelle element, der alene er bestemmende for deres valg 

af fødevaren (Menrad, 2001). I en anden undersøgelse blev det fundet, at både substansen af berigelsen og 

fødevaren, der var beriget, havde en stærk effekt på de danske forbrugeres attitude til funktionelle 

fødevarer. De danske forbrugere er mere interesseret i at købe funktionelle fødevarer, hvor kombinationen 

af fødevare og berigelse forekommer naturlig, frem for kunstig (Poulsen J. B., 1999). Bech et al.’s 

undersøgelse fandt modsat, at forbrugerne finder det mere acceptabelt, når de funktionelle berigelser 

tilføres fødevarer, som opfattes usunde frem for sunde (Bech-Larsen et al., 2001). 

 

H12: Forbrugernes opfattelse af sundheden ved probiotiske fødevarer, har en positiv påvirkning på deres 

attitude til adfærden. 

 



Side 38 af 120 
 

Spise- og indkøbsvaner  

Funktionelle fødevarer gør det formentlig muligt for forbrugerne at leve et sundere liv, uden at ændre deres 

spisevaner (Bech-Larsen & Grunert, 2003). Forbrugere vil generelt gerne købe sunde fødevarer (Brunsø, 

Grunert, & Bredahl, 1996), men er tilbageholdende med at ændre spisevaner, selvom de ved det er usundt 

(Williamson, Hunt, Pope, & Tolman, 2000), hvilket skaber potentiale for funktionelle fødevarer (Bech-Larsen 

& Grunert, 2003). Danskerne er mindre tilbøjelige til at acceptere funktionelle fødevarer som et resultat af 

dilemmaet mellem sundhed og vaner (Poulsen J. B., 1999; Euromonitor, 2000). 

 
H13: Forbrugernes spise- og indkøbsvaner har en negativ påvirkning på deres attitude til adfærden. 

 
4.2.3.1.3 Baggrundsfaktorer 

Som tidligere nævnt, anser TPB baggrundsfaktorer som værende potentiel vigtige, og de forventes at influere 

intentioner og adfærd indirekte. De består ifølge Ajzen (2015) blandt andet af socio-demografiske 

karakteristika, såsom alder, køn, uddannelsesniveau, indkomst osv. Baggrundsfaktorernes indirekte 

påvirkning på forbrugernes købsintention vil i afhandlingen blive målt igennem deres påvirkning på attituden 

og ovenstående identificerede attitude-determinanter.  

 

Køn 

Mange studier, som har undersøgt forbrugernes accept af funktionelle fødevarer, har fundet, at det er de 

kvindelige forbrugere, som er mest tilbøjelige brugere og købere af funktionelle fødevarer (Childs & Poryzees, 

1997; IFIC, 1999; Gilbert, 1997; IFIC, 200; Poulsen J. B., 1999; Bech-Larsen et al., 2001; Hilliam, 1996). Denne 

indsigt er særlig vigtig, på grund af deres rolle som ansvarlig for fødevareindkøb (Verbeke W. , 2004). 

 

H14: Forbrugernes køn har en påvirkning på deres attitude og derved en indirekte positiv påvirkning på deres 

købsintention. 

 

Alder 

Alder har ligeledes en påvirkning på forbrugernes accept af funktionelle fødevarer. Aldersspændet for de 

forbrugere, der er mest tilbøjelige til at acceptere funktionelle fødevarer variere. Flere undersøgelser 

(Gilbert, 1997; IFIC, 2000; Poulsen J. B., 1999) har dog fundet, at det er aldersgruppen 55 år+, der er mest 

tilbøjelige til at bruge og købe funktionelle fødevarer. 

 

H15: Forbrugernes alder har en påvirkning på deres attitude og derved en indirekte positiv påvirkning på 

deres købsintention. 
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Uddannelsesniveau og indkomst 

Det er ligeledes undersøgt, hvilken indflydelse uddannelsesniveauet og indkomsten har på forbrugernes 

villighed til at acceptere funktionelle fødevarer. Her har flere undersøgelser fundet (Childs, 1997; IFIC, 1999; 

Gilbert, 1997), at det er veluddannede forbruger med en høj indkomst, der er mest tilbøjelig til at købe 

funktionelle fødevarer.   

 

H16: Forbrugernes uddannelse har en påvirkning på deres attitude og derved en indirekte påvirkning på 

deres købsintention. 

 

H17: Forbrugernes indkomst har en positiv påvirkning på deres attitude og derved en indirekte positiv 

påvirkning på deres købsintention. 

 
Børn i hjemmet 

En anden relevant socio-demografisk faktor som kan påvirke accepten af funktionelle fødevarer, er 

tilstedeværelsen af børn i husstanden. Dette kan have indflydelse på valget af fødevarer på grund af en 

potentiel højere modvilje mod madrisiko eller bevidstheden om højere kvalitet. Forbrugere med børn er 

antageligt mere tilbøjelige til at kigge på berigelse i deres fødevarer, fordi sunde fødevarer giver et stærkt 

fundament for børnenes sundhed (Gilbert 1997 & 2000). 

 

H18: Børn i hjemmet har en positiv påvirkning på forbrugernes attitude og derved en indirekte positiv 

påvirkning på deres købsintention. 

 

Sygdom 

Givet, at forebyggelsen er en stor motivation for brugen af funktionelle fødevarer (Wrick , 1995; Milner, 

2000), kan erfaringer med sygdom øge mulighederne for accepten af funktionelle fødevarer.  

 
H19: Forbrugernes fordøjelsesproblemer har en positiv påvirkning på deres attitude og derved en indirekte 

positiv påvirkning på deres købsintention. 
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4.3 LITTERATURGENNEMGANG – DEL 3  

I litteraturgennemgangens del 3 vil en introduktion til Everett Rogers (2003) Diffusion of Innovations 

introduceres. Det vil ligeledes teoretisk blive diskuteret, hvordan en eventuel inddragelse af denne teori kan 

bidrage med relevante overvejelser omkring anvendelsen af TPB. 

 

4.3.1 Innovativeness 

Forståelsen af teorien forudsætter først og fremmest forståelsen af begrebet innovation. Innovation 

defineres, jævnfør Rogers (2003), ud fra et forbrugerperspektiv. En innovation er et produkt, der betragtes 

af forbrugeren som værende nyt. Et produkts status som en innovation er således uafhængigt af, hvorvidt 

det, objektivt set, er nyt. Tiden fra den faktiske lancering til forbrugerkendskab er altså uvæsentlig for 

forbrugerens adfærd. Et produkt, der subjektivt opfattes af en forbruger som værende nyt, er per definition 

en innovation. 

 

Nye probiotiske fødevarer betragtes i afhandlingen, som værende en fødevare-innovation på det danske 

marked. Ifølge Rogers (2003) har nogle forbrugergrupper en generel disposition, som gør dem mere 

tilbøjelige end andre, til at adoptere nye innovationer. Rogers (2003) Diffusion of Innovations forklarer netop 

denne tilbøjelighed og anvender målingen af forbrugernes innovationess, til at opdele dem i fem såkaldte 

adoptionsgrupper, herunder innovators, early adopters, early majority, late majority og laggards. 

Innovativeness kan her betragtes som en generel attitude til innovation. Opdelingen baseres på tidspunktet 

samt hyppigheden af en forbrugeres adoption af innovationer.  

 

H20: Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på, hvor ofte de køber nye fødevarer. 

 

Teorien bag modellen er omfattende og kompleks. I de følgende afsnit gennemgås nøje udvalgte elementer 

af Diffusion of Innovations på baggrund af deres relevans for afhandlingen. Teorien forklares derfor specifikt 

med udgangspunkt i den definerede adfærd at erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, inden for de næste 

12 måneder. 

 

4.3.2 Forskningsområder 

Der er overordnet set otte typer af forskning inden for diffusion: 1) tidspunkt for kendskab til en innovation, 

2) innovationers adoptionsrater, 3) individers grad af innovativeness, 4) opinion leadership, 5) diffusions-

netværk, 6) sociale systemers adoptionsrater, 7) kommunikationskanaler, og 8) innovationers konsekvenser. 

Denne afhandling vil kun beskæftige sig med 3) forbrugeres individuelle grad af innovativeness. I begyndelsen 
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blev teorien udelukkende brugt på langvarige forbrugsgoder, men har i stigende omfang vist sin 

anvendelighed på kortvarige forbrugsgoder, såsom fødevarer. 

 

4.3.3 De fem adoptionsgrupper 
Med udgangspunkt i måling af forbrugernes innovativeness, er fem adoptionsgrupper blevet identificeret. 

Ifølge Rogers (2003) vedrører et af de vigtigste undersøgelsesspørgsmål, som teorien lægger op til, 

differentieringen mellem early adopters og later adopters. I de følgende afsnit fremhæves de vigtigste 

forskelle mellem adoptionsgrupperne. 

 

4.3.3.1 Innovators 
Innovators udgør, ifølge Rogers, 2,5% af alle forbrugere i en population. Innovators er de absolut første til at 

adoptere en innovation, fordi de (1) får tidligere kendskab til en ny innovation og (2) kræver en kortere 

beslutningsproces (Rogers, 2003). 

 

(1) Tidligt kendskab 

Innovators beskrives som individer, der er særligt aktive i deres informationssøgning omkring nye ideer. De 

er opsøgende og derfor hurtige til at spotte fremtidige trends. Af samme grund opnår de kendskab til en 

innovation tidligere end øvrige grupper. De har en høj grad af eksponering over for massemedier og påvirkes 

ikke af subjektive evalueringer fra sociale relationer. Dette skyldes, at der, ved adoptionstidspunktet, typisk 

ikke er nogen andre i deres sociale netværk, der har erfaring med den pågældende innovation. Innovators’ 

interesse for nye ideer får dem til at bryde ud af deres lokale, sociale netværk og ind i mere kosmopolitiske 

kredse. En innovator vil ofte ikke opnå respekt i deres lokale, sociale netværk, idet de afviger for meget fra 

den sociale norm. Innovatoren spiller dog alligevel en vigtig rolle i diffusionsprocessen, idet en ny innovation 

introduceres til netværket gennem innovatoren (Rogers, 2003). 

 

(2) Kort beslutningsproces 

Der er flere forklaringer på, hvorfor innovators kræver kortere tid til at træffe en beslutning vedrørende 

adoption af en ny innovation. Risikovillighed er det mest fremtrædende kendetegn ved innovators. De 

udviser en villighed til at tage chancer og acceptere usikkerheden ved et nyt, ukendt produkt på et tidligt 

tidspunkt. En anden forklaring på den korte beslutningsproces er, at de i højere grad opsøger valide kilder og 

kanaler, hvorigennem de bliver eksponeret for troværdig kommunikation omkring nye innovationer. Dette 

kan f.eks. være direkte kontakt med forskere, hvori innovators placerer en større troværdighed end øvrige 

adoptionsgrupper (Rogers, 2003). 
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4.3.3.2 Early adopters 

Early adopters udgør 13,5% af forbrugerne. De har en generel åbenhed over for innovationer og er 

kendetegnet ved (1) variationssøgning og (2) opinion leadership (Rogers, 2003). 

 

(1) Variationssøgning 

Early adopters har en række fællestræk med innovators, men adskiller sig også markant på en række punkter. 

De er knapt så opsøgende i deres søgen efter innovationer, men har en naturlig evne til at spotte tendenser 

og opnå tidligt kendskab til deres innovation på grund af en udpræget variationssøgning. Early adopters bliver 

ligeledes påvirket gennem massemedier, men har en stærkere tilknytning til deres lokale sociale, netværk 

end innovators.  

 

(2) Opinion leadership 

Selvom early adopters ikke aktivt opsøger innovationer, spiller de alligevel en vigtig rolle i produkters 

diffusionsproces, gennem deres påvirkning af øvrige grupper i deres lokale, sociale netværk. Det er denne 

adoptionsgruppe, der besidder den absolut største grad af opinion leadership. Early adopters adskiller sig 

nemlig fra innovators gennem den respekt, de har fra andre medlemmer af deres lokale netværk. Dette 

skyldes deres konformitet til sociale normer, og at de i højere grad betragtes som en integreret del af dette 

system. Mens innovators er kosmopolitiske, så er early adopters lokale. Potentielle adoptere opsøger early 

adopters for at få råd og information omkring en innovation. Early adopters reducerer usikkerheden for 

andre medlemmer gennem deres adoption af innovationen for derefter at overbringe en subjektiv evaluering 

af innovationen til nærmeste relationer i netværket (Rogers, 2003).  

 

4.3.3.3 Early majority 

Early majority udgør 34% af forbrugerne. Gruppen er kendetegnet ved, at de (1) påvirkes af subjektive 

evalueringer og (2) har en unik evne til at formidle budskaber (Rogers, 2003). 

 

(1) Subjektive evalueringer 

Gruppen består af forbrugere, der er relativt overvejende omkring deres adoption. Derfor er 

beslutningsprocessen her forlænget betydeligt. Forbrugerne i denne gruppe skal have vished om, at 

produktet er legitimt, hvilket de i høj grad opnår gennem subjektive evalueringer fra andre forbrugere, der 

allerede har adopteret den pågældende innovation (Rogers, 2003). 
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(2) Evnen til at formidle budskaber 

De har en række fællestræk med early adopters men besidder kun opinion leadership i et meget begrænset 

omfang. De har dog alligevel en vigtig rolle i diffusionsprocessen, idet de er afgørende for informations-

flowet. De har en unik evne til at formidle budskaber (Rogers, 2003). 

 

4.3.3.4 Late majority 

Late Majority udgør ligeledes 34% af forbrugerne. Disse forbrugere er særligt kendetegnet ved (1) 

forsigtighed og skepsis og (2) konformitet til social norm (Rogers, 2003). 

 

(1) Forsigtighed og skepsis 

Denne gruppe er yderst forsigtige og forholder sig skeptisk over for innovationer. De adopterer først 

produktet, idet de har opnået tilstrækkelig vished om produktet til at eliminere eventuel usikkerhed. 

Innovationer overvejes med skepsis og forsigtighed. Late majority udgør altså de skeptiske, men ikke 

afvisende forbrugere (Rogers, 2003). 

 

(2) Konformitet til social norm 

Når adoptionen sker, er det typisk på grund af en følelse af gruppepres fra andre medlemmer af det sociale 

system. De adopterer først produktet, idet der er dannet en social norm, hvor størstedelen af det sociale 

netværk favoriserer innovationen (Rogers, 2003). 

 

4.3.3.5 Laggards 

Laggards er de sidste 16%, der adopterer en innovation. Gruppen er kendetegnet ved (1) lokal orientering og 

(2) generel modstand mod forandring. 

 

(1) Lokal orientering 

De har absolut ingen opinion leadership. De er de mest lokalt orienterede og isoleret inden for rammerne af 

det lokale sociale system. Deres referencepunkter er begrænset til fortiden. Beslutninger tages baseret på 

erfaringer fra tidligere. Individer interagerer hovedsageligt med andre ligesindede, der også har traditionelle 

værdier. 

 

(2) Modstand mod forandring 

De er mistænksomme over for innovationer og forandring i almindelighed. De har en lang beslutningsproces 

og tidspunktet for adoption ”lagger” langt bagud i forhold til tidspunktet for kendskab. Modstand mod 
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forandring er, ifølge laggards selv, helt rationelt. De adskiller sig desuden ved, at de næsten udelukkende 

lader sig påvirke af interpersonel kommunikation fra deres nære relationer (Rogers, 2003). 

 

4.3.4 Hypoteser  

På baggrund af ovenstående teoretiske gennemgang af kendetegnene ved de fem adoptionsgrupper, kan 

følgende hypoteser opstilles: 

 

H21: Forbrugernes adoptionsgruppe har påvirkning på deres kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier.  

 

H22: Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på prisfølsomheden ved køb af probiotiske fødevarer. 

 

Teorien bag adoptionsgrupperne er blevet gennemgået med henblik på at identificere muligheden for en 

udvidelse af TPB. På baggrund af viden om gruppernes respektive grad af innovativeness, er det sandsynligt, 

at målingen af denne kan bidrage til en mere nuanceret forståelse for, hvorfor determinanterne i TPB i nogle 

tilfælde vil variere forbrugere imellem. Toerien vil være aktuel at inddrage, når den specifikke adfærd, der 

skal forklares, vedrører en innovation. En ny probiotisk fødevare indgår under definitionen af en innovation. 

Sammenholdes viden om de forskellige adoptionsgrupper med teorien bag TPB, kan der argumenteres for, 

at en kombination af de to teorier vil bidrage med relevante indsigter i forskellige forbrugernes adfærd. På 

baggrund heraf kan følgende hypoteser desuden opstilles: 

 

H23: Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning købsintentionen. 

 

H24: Betydningen af adfærdsdeterminanterne for købsintentionen varierer afhængigt af forbrugernes 

adoptionsgruppe. 

 

H25: Betydningen af attitude-determinanterne varierer afhængigt af forbrugernes adoptionsgruppe. 

 

H26: Forbrugernes adoptionsgruppe øger forklaringsgraden af købsintentionen. 

 

4.3.5 Kritik 

Forud for anvendelsen af teorien i afhandlingens dataindsamling, er det nødvendigt at forholde sig til teoriens 

kritikpunkter, der udgøres af svagheder ved teorien. Der er fire overordnede kritikpunkter af 

diffusionsforskningen. 
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Det første kritikpunkt betegnes pro-innovation bias og vedrører den gængse opfattelse af, at alle 

innovationer nødvendigvis skal adopteres af alle medlemmer af et socialt system så hurtigt som muligt. 

Forklaringen er, at innovation først og fremmest forbindes med vækst og fremgang. 

 

Et andet kritikpunkt er individual-blame bias, der afspejler problematikken i, at diffusion oftest ses ud fra et 

kommercielt perspektiv. Konsekvensen er, at adoption ses som et resultat af forbrugerens innovativeness 

frem for produktets egnethed og tilstrækkelighed. 

 

Et tredje kritikpunkt er recall problem, der kan forårsage unøjagtighed i registrering af forbrugeres 

tilhørsforhold til en adoptionsgruppe. Forbrugeren er muligvis ikke i stand til at give en realistisk vurdering 

af deres egen tilbøjelighed til at adoptere en innovation. 

 

Det sidste problem betegnes issue of equality og består i socioøkonomiske afstande mellem medlemmerne i 

et socialt system, der øges som en afledt effekt af diffusionsprocessen (Rogers, 2003). 

 

5. EKSPERTVIDEN  

I dette afsnit vil den indsamlede empiri fra afhandlingens ekspertinterviews blive anvendt til at underbygge, 

udfordre og udvide den viden, som er opnået på baggrund af det litterære udgangspunkt. De teoretiske 

hypoteser vil foreløbigt forsøges be- eller afkræftet. Efterfølgende vil hypoteserne blive afprøvet i 

afhandlingens to fokusgrupper samt testet kvantitativt på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Formålet er at belyse, hvorvidt den teoretiske viden og den faktiske forbrugeradfærd, stemmer overens.   

 
5.1 TEORETISKE HYPOTESER – TPB  

I litteraturgennemgangens del 1 og 2 (afsnit 4.1 og 4.2) blev 19 teoretiske hypoteser opstillet på baggrund af 

TPB og tidligere undersøgelsers resultater. De teoretiske hypoteser vil i dette afsnit forsøges be- eller 

afkræftet kvalitativt, på baggrund af den tilegnede viden fra ekspertinterviews med professor Torben Hansen 

(2020) og fremtidsforsker Jeanette Mortensen (2020). 

 

5.1.1 Købsintention som prædiktor for købsadfærd 

Årsagen til, at intentionen oftest anvendes som prædiktor for adfærden i praksis skyldes, ifølge Torben 

Hansen, først og fremmest, at ”det er meget, meget svært at gå ud og måle adfærden omkring et eller andet. 

[…] og meget omkostningsfuldt. […] og det er derfor, at det meget ofte ikke bliver gjort. Det er også et 
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spørgsmål om ressourcer, forskningsmæssigt at gøre det. Det er voldsomt”. Han understreger, at intentionen 

er den bedste enkeltstående prædiktor for adfærden, men at en anvendelse af denne prædiktor alene vil 

medføre udfordringer. Udfordringerne skyldes, at ”[…] det ikke er altid, at man udlever det der med 

intentionen […] og det er fordi, at vi som mennesker gerne vil have den her balance mellem hvad vi tror på, 

og så vores faktiske adfærd. […] så det får vi tit det der problem”. Torben Hansen bekræfter derved H2 om, 

at forbrugernes købsintention og den opfattede adfærdsmæssige kontrol tilsammen er den bedste prædiktor 

for forbrugernes købsadfærd. Dette medvirker derfor til, at H1 om, at forbrugernes købsintention alene, er 

den bedre prædiktor for forbrugerens købsadfærd, må afkræftes. 

 
5.1.2 Subjektiv norm 

Ifølge Jeanette Mortensen, har vi i Danmark et helt enormt stort socialt pres, også højere end i andre lande, 

fordi vores præmis om den her grundlæggende fællesskabsfølelse, kombineret med janteloven, simpelthen 

dikterer, hvilke livstilsvalg der er de rigtige at træffe. Dette underbygger Torben Hansens argument om, at 

den sociale del fylder meget indenfor fødevarer, fordi det kræver en social konstruktion at vide, hvilke 

fødevarer der trender og hvad der er in at spise. Han mener dog ikke, at de subjektive normer kommer til at 

påvirke, hvor villige forbrugerne er til at købe nye probiotiske fødevarer. Han begrunder det med, 

forbrugerne ikke kommer til at bryste sig af, at have dårlig mave, fordi det er simpelthen ikke et 

samtaleemne, da det er meget personligt. Ifølge ham, er der derfor ikke et særlig stort socialt pres ved at 

købe nye fødevarer med probiotika, fordi det med at snakke om fordøjelse er et tabubelagt emne, så det er 

kun noget man taler med sine allernærmeste om. De to eksperter er derved uenige om den subjektive norms 

indflydelse på forbrugernes købsintention ved nye probiotiske fødevarer. Hypotesen H4 er derfor fortsat 

aktuel, fordi det hverken er muligt for afhandlingens forfattere at be- eller afkræfte hypotesen. 

 

5.1.3. Opfattet adfærdsmæssig kontrol  

Ifølge Torben Hansen dækker den adfærdsmæssige kontrol over, at man gerne vil et eller andet, altså ens 

intention om en bestemt adfærd, og om hvorvidt man er i stand til at foranstalte de aktiviteter, det kræver 

at udføre den ønskede adfærd. Dette understøtter ligeledes det, som TPB foreskriver, hvor den opfattede 

adfærdsmæssige kontrol dækker over forbrugerens overbevisning om ressourcer og hindringer, der kan 

forstyrre udførelsen af adfærden (Ajzen, 2015). 

 

Der kan være forskellige barrierer for, at man ikke kan nå derhen, hvor man udfører den bestemte adfærd, 

som man har i sinde. Ifølge Torben Hansen kan det være ”økonomiske begrænsninger […], tidsmæssige 

begrænsninger, eller […] at kompetencerne ikke er til det”, der afholder forbrugerne fra at prøve og købe nye 
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fødevarer. De kan således være alle mulige forskellige begrænsninger der gør, at det syntes for komplekst og 

man derfor ikke kan finde ud af at udføre adfærden. Det kan ligeledes være, at man godt kan udføre 

adfærden, men at man ikke gider, for sådan er mennesket og derfor er den adfærdsmæssige kontrol, ifølge 

Torben Hansen, ”[…] alt det, der gør, at vi ikke er i stand til at udøve den adfærd, som vi egentlig har sat os i 

hovedet, at vi gerne vil”. Dette bekræfter foreløbigt H5 om, at forbrugernes opfattede adfærdsmæssige 

kontrol har en positiv effekt på deres købsintention. 

 

5.1.4 Identificerede attitude-determinanter  

I litteraturgennemgangens del 2 blev otte underliggende attitude-determinanter identificeret og specificeret, 

på baggrund af forskningslitteraturens resultater fra tidligere undersøgelser. Dette teoretiske grundlag vil 

nedenfor blive sammenholdt, understøttet og udfordret af den opnåede ekspertviden. 

 

Pris 

Ifølge Torben Hansen er pris en determinant, der særligt kan påvirke en forbrugeres attitude. Han 

understreger, at adfærden vil afhænge af, hvor meget forbrugeren er villig til at give for den ekstra opfattede 

merværdi, velvidende at de måske ikke har brug for det, fordi de ikke har problemer med maven, da ”[…] det 

er virkelig svært at få forbrugeren til at betale ekstra for noget, der ikke er et problem. Prisen kan derfor 

opfattes som en begrænsning, så ”[…] hvis man laver det som value added, så skal det være ret billigt for 

forbrugeren”. Han understreger, at hvis det ikke koster særlig meget ekstra, så vil forbrugerne i højere grad 

tænke - så lad mig bare få det.  

 

Ved køb af fødevarer, så er ”danskerne meget tilbøjelige til at dele det op i det, der er funktionelt […], hvilket 

vi gerne vil have billigt, og så er der andre ting, hvor vi siger, at her er det faktisk nydelsesorienteret, så vi er 

villige til at betale ekstra”, understreger Torben. Dertil understreger han, at probiotiske fødevarer ikke er 

forbundet med nydelse som udgangspunkt, og når man så binder fødevarernes funktionalitet op på en ikke 

ønsket funktion som her, så kan det yderligere være imod forbrugerens evne til at nyde, fordi ”det med, at 

maven er i orden, det tænker man ikke over, hvis den er i orden. Det er først, når den ikke er det”. 

 

Torben bekræfter derved H9 om, at forbrugerens prisfølsomhed har en negativ effekt på deres attitude til at 

købe nye probiotiske fødevarer. Han understøtter derved de teoretiske resultater om, at de danske 

forbrugere er prissensitive og foretrækker den laveste pris, men understreger, at det i høj grad handler om 

hvorvidt, de anser fødevaren, som værende funktionelle eller nydelsesorienteret. De danske forbrugere er 

således mindre prissensitive over for fødevarer, de forbinder med nydelse, mens de er mere prissensitive 
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overfor probiotiske fødevarer, fordi de anser det, som værende funktionelt og ikke nydelsesorienteret. 

Derfor er de danske forbrugere ikke villige eller begrænset villige, til at betale mere for probiotiske fødevarer, 

sammenlignet med traditionelle fødevarer, hvilket bekræfter de teoretiske resultater.   

 

Sundhedsanprisninger 

Lovgivningen sætter nogle begrænsninger for anvendelsen af sundhedsanprisninger på funktionelle 

fødevarer i Danmark. Torben Hansen mener, at årsagen til, at det særligt er på sundhedsprodukter, vi ser de 

her anprisninger, er fordi det har en stærk effekt og han bekræfter herved H10, at sundhedsanprisninger har 

en positiv effekt på forbrugerens attitude. Der er generelt sket en stigning i anvendelsen af 

sundhedsanprisninger i Danmark, hvilket, ifølge Torben Hansen skyldes, at ”[…] sundhedsanprisninger i 

mange år var forbudt, men der er kommet en meget mere liberaliseret tilgang til det fra EU, og det har gjort, 

at virksomhederne i Danmark og andre steder i Europa, nu forsøger at anvende de her 

sundhedsanprisninger”.  

 

Smag  

Smag en af de faktorer, som ifølge Jeanette Mortensen, kan afholde forbrugerne fra at købe probiotiske 

fødevarer. Hun bekræfter derved H6, at forbrugernes forventning om smag har en positiv påvirkning på deres 

attitude til at købe nye probiotiske fødevarer. Torben Hansen bakker dette argument op og nævner, at 

forbrugeren i højere grad vil være villige til at købe de probiotiske fødevarer, hvis der ingen smagsforskel er, 

sammenlignet med fødevare uden probiotika. Ifølge Torben Hansen vil forbrugeren i købssituationen tænke 

”hvis jeg ikke kan smage forskel, jamen så lad mig da gøre det”.  

 
Eksperternes opfattelse af smagens vigtighed for forbrugernes fødevarevalg, understøtter ligeledes det 

teoretiske udgangspunkt om, at smagen er en ekstrem vigtig faktor, der påvirker forbrugernes valg af 

funktionelle fødevarer. Som Torben Hansen nævner, vil der være større villighed fra forbrugernes side til at 

købe probiotiske fødevarer, hvis de ikke kan smage forskel på, om hvorvidt der er tilført eller ikke tilført 

probiotika. Dette bekræfter ligeledes, at forbrugerne altså ikke er villige til at gå på kompromis med smagen 

på de funktionelle fødevarer, for at få eventuelle sundhedsmæssige fordele opfyldt, som teorien fandt frem 

til.  

 

Økologi  

Ifølge Torben Hansen er det muligt at koble funktionelle fødevarer, såsom fødevarer med probiotika, op på 

andre ting, som forbrugeren gerne vil have, herunder miljø, klima og økologi, så man som forbruger får en 
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samlet pakke, i én og samme fødevare. På den måde føler forbrugeren sig nogenlunde sikker, lidt ligesom at 

tage en multivitaminpille, hvor man får dækket alle sine behov.  

 

Han afkræfter derved de teoretiske resultater om, at de danske forbrugere ser det som inkonsekvent, hvis 

en fødevare både er funktionel og økologisk. Årsagen hertil skyldes, at de danske forbrugere anser økologiske 

fødevarer som værende mere sunde end konventionelle, mens den funktionelle berigelse anses som 

værende unaturligt og en måde at blande sig med fødevarens egenskaber. Ifølge Torben Hansen, har økologi 

en positiv påvirkning på attituden til probiotiske fødevarer. På baggrund af de to modsatrettede argumenter 

om økologis påvirkning på forbrugernes attitude, kan H8 om, at økologi har en negativ påvirkning på 

attituden, foreløbigt hverken be- eller afkræftes og vil blive endeligt testet i analysens kvantitative del. 

 

Spise- og indkøbsvaner 

Jeanette Mortensen ser klart et stort ”markedspotentiale for det her med at kombinere sundhed og 

fødevarer”. Det hænger sammen med, at vi langsomt begynder at bevæge os fra sick care til health care og 

der derfor er mere fokus på præventiv sundhed, frem for at gøre syge folk raske ”[…] så fokus er, hvordan 

bevares raske menneskers sundhed, frem for at helbrede og kurere sygdomme”. Ifølge hende, er mad et 

kæmpestort element i det præventive sundhedsfokus. Dette understøtter, det potentiale, som teorien fandt 

i forhold til, at funktionelle fødevarer formentlig gør det muligt for en forbruger at leve et sundere liv, uden 

at ændre deres spisevaner. Hun afkræfter hermed foreløbigt H13 om, at forbrugernes spise- og indkøbsvaner 

har en negativ påvirkning på deres attitude til at købe nye probiotiske fødevarer.  

 

Hvor villige forbrugerne er til at ændre deres vaner og købe nye fødevarer afhænger ligeledes af, hvor stor 

en innovation den nye fødevare er, understreger Torben Hansen. Hvis det blot drejer sig om en yoghurt, der 

har fået en ny smag, er det en meget lille innovation, og der er man som forbruger antageligt ikke så 

involveret, og derfor mere villig til at købe, fordi risikoen ikke er særlig stor. Hvis det er muligt, ifølge Torben, 

at bygge probiotika ind i fødevarer, som forbrugeren i forvejen er interesserede i ”[…] så er det da klart, at 

forbrugeren vil have ekstra af det, fordi der er ikke nogen risiko ved det og de kan ikke smage det”. Ifølge 

ham, vil forbrugeren derfor i højere grad tænke, at de lige så godt kan købe fødevarer med probiotika frem 

for uden probiotika, fordi de får jo ikke dårligere mave af at indtage det, men deres fordøjelse og mave får i 

stedet ekstra beskyttelse ved indtagelse.   

 

H27: Forbrugerne er mere villige til at købe nye fødevarer med probiotika, hvis det er tilføjet til fødevarer, 

som de i forvejen er interesseret i at købe. 
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Baggrundsfaktorer 

Ifølge Jeanette Mortensen er det særligt de kvindelige forbrugere der har det med at være undersøgende og 

nysgerrige over for nye trends, herunder fødevaretrends. Dette understøtter ligeledes resultaterne fra det 

teoretiske udgangspunkt om, at kvinder generelt er mere tilbøjelige til at afprøve og acceptere nye fødevarer. 

Dette medfører, at hun bekræfter H14 om at forbrugernes køn har en direkte påvirkning på deres attitude 

og derved en indirekte påvirkning på deres købsintention. 

 

Det blev identificeret i teorien, at sygdom har en effekt på forbrugernes attitude til funktionelle fødevarer. 

Ifølge Torben Hansen har fordøjelsesproblemer en direkte effekt på attituden til at købe nye probiotiske 

fødevarer fordi, at forbrugere der oplever problemer med fordøjelsen alt andet lige, ville have et højere 

incitament for at købe probiotiske fødevarer, da det vil reducere deres fordøjelsesproblemer. Derimod er 

det svært at få forbrugere, som ikke oplever at have problemer med fordøjelsen, til at købe probiotiske 

fødevarer, da de ikke er involveret i det at have ondt i maven og derfor vil tænke ”hvorfor skal jeg bruge 

penge på noget, der ikke er der”, understreger Torben Hansen. På baggrund af denne argumentation 

bekræfter han H19 om, at forbrugerens fordøjelsesproblemer har en positiv påvirkning på deres attitude og 

derved en indirekte positiv påvirkning på deres købsintention. 

 
5.2 TEORETISKE HYPOTESER – ADOPTIONSGRUPPER 

I litteraturgennemgangens del 3 (afsnit 4.3) blev syv teoretiske hypoteser opstillet på baggrund af Rogers 

teori om de fem adoptionsgrupper. De teoretiske hypoteser vil i dette afsnit foreløbigt forsøges be- eller 

afkræftet med udgangspunkt i den opnåede viden fra afhandlingens to ekspertinterviews. 

 
5.2.1 Adoptionsgruppernes adfærd og demografi 
Ifølge Jeannette Mortensen er nogle typer af forbrugere mere tilbøjelige til at købe nye fødevarer end andre. 

Hun påpeger, at det især er psykografiske faktorer, der påvirker denne disposition: ”Trendkurven er en teori, 

der holder i praksis også. […] vi er på vej over til en psykografisk segmentering, som er baseret på folks 

værdier, livsstil og den måde de lever, frem for hvor gamle de er, hvilket køn de har og hvor de bor”.  

 
Hun nævner desuden en række specifikke karaktertræk ved adoptionsgruppen innovators, som hun betegner 

som first movers. Disse omfatter typisk ”[…] folk som er meget nysgerrige, kreative, ikke har så stor frygt for 

at prøve noget nyt”. De er typisk også ”[…] conscious consumers, som er bevidste om, hvilke konsekvenser 

deres valg har”, understreger hun. Jeannette forklarer desuden, at årsagen til, at nogle forbrugertyper kan 

være langsommere til at adoptere nye fødevarer, skyldes deres modstand mod forandring. Hun pointere 

ligeledes, at vi som forbrugere generelt er langsomme om at ændre vores adfærd, fordi vi har en sund skepsis 
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og ”[…] ikke bare tager brands eller medier eller politikeres holdninger for gode varer. Vi er veluddannet, så 

det er den der kritiske stemme som gør, at vi stiller spørgsmålstegn og det gør, at adoption af trends 

er langsommere”. Derved bekræftes foreløbigt hypotese H20 om, at forbrugerens adoptionsgruppe har en 

påvirkning på, hvor ofte de køber nye fødevarer. 

 

Selvom Jeannette primært fokuserer på psykografisk segmentering, påpeger hun alligevel enkelte 

demografiske variable, som kan have relevans for hvilken adoptionsgruppe, forbrugeren tilhører. Hun 

fremhæver at ”kvinder har det jo med at være lidt mere undersøgende og nysgerrige”, og at alder, region og 

urbaniseringsgrad har en indirekte påvirkning på den enkelte forbrugeres tilhørsforhold til 

adoptionsgrupperne. 

 

5.2.2 Adoptionsgrupper og intention 

Torben Hansen understreger vigtigheden af at betragte adoptionsgrupperne ud fra den specifikke kontekst 

samt at forholde sig kritisk til teorien. Ifølge ham er teori ”[…] altid en generaliseret model, som meget ofte 

kan afvige i forskellige situationer”. Som eksempel fremhæver han, at Diffusion of Innovations forudsætter, 

at forbrugeren er relativt involveret i adfærden, men at køb af fødevarer ofte ikke giver anledning til en høj 

involvering hos forbrugeren. Dette gør sig især gældende for fødevarer, der købes ud fra et mere funktionelt 

frem for socialt købemotiv. Nye fødevarer vil ofte blive erhvervet som impulskøb, fordi der ikke er nogen 

risiko ved det. Han understreger, at variationssøgning, som er et generelt karaktertræk hos nogle forbrugere, 

ingen indvirkning har på forbrugernes tilbøjelighed til at købe nye fødevarer, hvis ikke der er nogen risiko 

forbundet med det pågældende køb, dvs. hvis investeringen er meget lille og involveringen derfor er lav. 

 

Jeannette erkender, at involvering og det funktionelle købemotiv har en indvirkning på forbrugerens 

købsintention ved nye probiotiske fødevarer. Hun mener dog stadig, at variationssøgning har en effekt og 

argumenterer for, at der er tale om en grundlæggende disposition hos forbrugeren, som påvirker adfærden 

ubevidst. På baggrund af uenigheden mellem eksperterne om hvorvidt, involveringen eliminerer 

betydningen af adoptionsgruppernes påvirkning på forbrugernes købsintention, kan hypotese H23 om, at 

adoptionsgrupperne har en påvirkning på købsintentionen, foreløbigt hverken be- eller afkræftes. 

 

5.2.3 Adoptionsgrupper og attitude 

I forlængelse af Torben Hansens rationale bag betydningen af forbrugerens involvering for købsintentionen, 

afviser han desuden, at adoptionsgrupper og variationssøgning har en indflydelse på forbrugeres attitude. 

Jeannette Mortensen er imidlertid af en anden overbevisning. Hun fremhæver, at first movers er drevet af 
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en særlig mentalitet, som hun mener unægtelig vil påvirke en forbrugerens attitude ved køb af nye 

probiotiske fødevarer, uanset involvering og købemotiv. Hun giver et eksempel på, at en innovativ forbrugers 

mindset således er drevet af at prøve noget nyt, og at laggards kan være langsommere til at adoptere nye 

fødevarer, som følge af deres modstand mod forandring. På baggrund af uenigheden mellem eksperterne 

om hvorvidt, involveringen helt eliminerer eller delvist reducerer adoptionsgruppernes betydning for 

attituden, kan hypotese H24 om, at betydningen af adfærdsdeterminanterne (attitude) for forbrugernes 

købsintention varierer signifikant afhængigt af deres adoptionsgruppe, foreløbigt hverken be- eller 

afkræftes. 

 

5.2.4 Adoptionsgrupper og subjektiv norm 

Adoptionsgrupper er i høj grad baseret på forbrugerens rolle i det sociale netværk. Torben Hansen mener 

dog ikke, at sociale normer vil spille en rolle for udbredelsen af nye probiotiske fødevarer. Forbrugere, der 

har været involveret i deres køb pga. fordøjelsesproblemer, vil ikke være tilbøjelige til at dele deres oplevelse, 

da emnet kan være tabubelagt, fordi ”det ikke er et samtaleemne. […] det er faktisk meget personligt” 

understreger han. Torben Hansen pointerer desuden, at fødevarers rolle i sociale sammenhænge i høj grad 

er bundet op på nydelse, mens funktionaliteten kun i begrænset omfang vil være genstand for omtale – og 

typisk kun i afgrænsede fora. 

Jeannette forklarer, hvordan kulturen og sociale samfundsnormer kan være med til at bestemme tidspunktet 

for en forbrugeres adoption af nye fødevarer. I Kina ”[…] er de utroligt hurtige til at gå fra first mover til 

mainstream, fordi det er jo også styreformen, det er jo ikke demokratisk […] Det er bare et kommunistparti. 

Så trendkurven er enormt stejl i Kina, i modsætning til Europa”, pointerer hun. Trods globaliseringen fortæller 

Jeannette Mortensen, at der er tydelige forskelle mellem et samfunds villighed til at adoptere fødevarer, og 

at ”Irland fx er længere fremme på fermentering end vi er, har også noget med kulturen at gøre”. Hypotese 

H24 om, at betydningen af adfærdsdeterminanterne (subjektiv norm) for forbrugernes købsintention 

varierer signifikant afhængigt af deres adoptionsgruppen, kan foreløbigt hverken be- eller afbekræftes. 

 
5.2.5 Adoptionsgruppernes adfærdskontrol 

Jeannette pointerer, at der kan være fysiske omstændigheder, der afgør, i hvor udpræget grad 

variationssøgning faktisk afspejler sig i forbrugerens adfærd, hvilket ”[…] hænger  sammen med, at vi har 

mere og mere tid mellem hænderne til at være nysgerrige, til at undersøge ting og frihed til at 

eksperimentere” fortæller hun og fremhæver derved tid som en vigtig faktor. En anden forudsætning er 

tryghed, ”specielt i Danmark, hvor vi har et sundhedssystem, der holder hånden under os, hvis der er noget 

der skulle gå galt. Så der er det bare mere risikabelt at lave biohacking og lave eksperimenter på sin egen 
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krop i lande, hvor man ikke har et velfærdssystem, der ligesom griber en, hvis man kommer til at lave skade 

på sig selv. Det er måske ikke særlig bevidst, men det ligger alligevel som sådan en tryghedsfaktor i den 

danske mentalitet”. Hypotese H24 om, at betydningen af adfærdsdeterminanterne (opfattet adfærdsmæssig 

kontrol) for forbrugernes købsintention varierer signifikant afhængigt af deres adoptionsgruppe, kan 

foreløbigt hverken be- eller afkræftes. 

 

6. KVALITATIVE FORBRUGERINDSIGTER 

Gennem ekspertinterviews blev en række af de opstillede hypoteser foreløbigt henholdsvis be- og afkræftet. 

I dette afsnit vil teori, forskningsresultater fra tidligere undersøgelse og ekspertviden blive sammenholdt med 

forbrugerindsigter fra de to afholdte fokusgrupper. 

 
6.1 SUBJEKTIV NORM 

Når deltagerne fortæller om, hvad der driver dem til at prøve nye fødevarer, fremhæver de, at anbefalinger 

og omtale generelt har en indflydelse. Én deltager i fokusgruppe 2 uden kendskab til probiotika fortæller, at 

det især er fagpersoner, der kan påvirke hende til at bryde med sin etablerede loyalitet og købe et nyt 

produkt, ”så hvis jeg ved, at folk ved noget om det, er jeg mere tilbøjelig til at stole på det […]”. En anden 

deltager fortæller, at hun særligt lytter til offentlige personers anbefalinger via sociale medier og at ”[…]  

fitness piger på Instagram, kan gøre, at jeg gør noget andet, end jeg plejer”. Ifølge Rogers (2003) indikerer 

dette, at forbrugerne har en innovativ tilgang til køb af fødevarer, da de i højere grad opnår kendskab og 

bliver overbevist gennem kosmopolitiske kredse frem for relationer i det nære sociale netværk. Innovators 

og early adopters placerer en højere grad af troværdighed i fagpersoner og det er i højere grad digitale 

medier, der kan overbevise dem til at ændre adfærd. 

 

Fælles for deltagerne i fokusgruppe 1 er, at de får inspiration til at prøve nye fødevarer fra deres lokale, 

sociale relationer i form af kollegaer fra arbejdet, familie og venner, men også påvirkningen fra sociale medier 

bliver fremhævet: ”For mit vedkommende, er det meget sociale medier, tror jeg. Folk man følger, der laver 

noget mad ellers også, hvis man følger nogen der træner meget, eller noget i den stil, så laver de nogen 

forskellige former for mad, […] så sociale medier, hvor man kan se hvad de laver”. Hypotese H4 om, at 

subjektiv norm har en positiv påvirkning på købsintentionen kan foreløbigt bekræftes. 

 

6.2 OPFATTET ADFÆRDSMÆSSIG KONTROL 

Deltagerne i fokusgruppe 1 (kendskab til probiotika) fortæller om en række hindringer, der kan afholde dem 

fra at prøve nye fødevarer. Disse relaterer sig til den opfattede adfærdskontrol. Én deltager fremhæver tid 



Side 54 af 120 
 

som værende afgørende: ”Jeg tror, at jeg eksperimenterer mere, hvis jeg har god tid”. En anden understreger 

vigtigheden af mentalt overskud: ”Oppe i mit hoved, hvis jeg ved jeg har styr på det hele og overskud, så har 

jeg også mere overskud til at forny mig og få nye indtryk ind”. Manglende kompetencer bliver også nævnt i 

forbindelse med villigheden til at eksperimentere: ”At jeg ikke vil eksperimentere, når jeg har gæster, det har 

i virkeligheden også noget at gøre med, at jeg ikke er sikker i mine gastronomiske evner”. Hypotese H5 om, 

at opfattet adfærdsmæssig kontrol har en positiv påvirkning på købsintentionen bekræftes foreløbigt. 

 

6.3 ATTITUDE 
Der fremhæves en række negative associationer til funktionelle fødevarer som værende en trend, som 

”måske godt kan virke som en artefakt forstået på den måde, […] at det godt kan være sådan lidt vildledende 

at få folk til at tro, at hvis nu jeg bare gør A i stedet for bare at have en balanceret kost […] og så er jeg sund, 

og så kommer min krop i balance, og det er jo sjældent, at det er sandheden. Så nogle negative associationer”. 

De øvrige deltagere er overvejende enige og beretter om en generel afstandtagen til trends, fordi ”det der 

med, at det bliver en trend, […] hvor man måske ikke er så informeret, som man bør være for at kunne få 

noget ud af det. Fordi mange af produkterne kan jo de ting, de siger - du skal bare vide, hvordan du skal gøre 

det. Men ja, jeg tror helt sikkert, at meget af det bliver hyped på en måde”. Deltagerne giver udtryk for, at 

deres negative attitude til funktionelle fødevarer begrænser deres købsintention. Hypotese H3 om, at 

attituden har en positiv påvirkning på købsintention, bekræftes foreløbigt. 

 

6.3.1 Pris 

Deltagerne i begge grupper er overvejende enige om, at pris og tilbud er en effektiv trigger for impuls- og 

prøvekøb: ”[…] jeg tror også, at det har noget at gøre med, hvad produktet koster […] Hvis de lå ved siden af 

hinanden, så kunne jeg godt finde på at tage en af hver – bare for at prøve det. Altså for at se, om det smagte 

bedre eller om jeg følte mig mere sund af det”. En anden deltager udtrykker enig i, at prisen er vigtig: ”Altså 

som studerende, så er det altafgørende. Altså jeg er totalt tilbudsjæger, så for mig er prisen det hele”. 

 

Fokusgruppe 1 havde delte meninger omkring prisens rolle for købsintentionen. Én af deltagerne kunne godt 

finde på helt at afvise produktet på grund ad prisen: ”Jeg kunne helt sikkert blive afskrækket af hvis det var 

for dyrt”. En anden deltager er nærmest ligeglad med prisen, når det kommer til prøve-/ førstegangskøb, 

men tvivler dog på, om han ville købe det igen: ”[…] sådan første gang for lige at prøve det, fordi det ser 

interessant ud, så kunne jeg nok godt finde på at give en høj pris, men så ville jeg nok bare ikke købe det igen” 

En tredje deltager er villig til at betale en permanent højere pris for de funktionelle egenskaber: ”Hvis man 
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forsat var overbevist om alle de der gode egenskaber, så ville jeg jo syntes jeg fik noget mere”. H9 om, at 

forbrugernes prisfølsomhed har en negativ påvirkning på deres attitude, bekræftes foreløbigt. 

 

6.3.2 Sundhedsanprisninger 

Deltagerne i fokusgruppe 1 (kendskab til probiotika) havde delte meninger om sundhedsanprisninger. Én 

mandlig deltager erkender at lade sig lokke af emballage med sundhedsanprisninger: ”For mit vedkommende, 

er det meget hvordan emballagen ser ud. Jeg er virkelig en sucker for alt der ser prangende ud med farver og 

flotte claims og sådan nogle ting”. En anden, kvindelig deltager udtrykker en større skepsis og skelner 

desuden mellem sundheds- og næringsanprisninger: ”’godt for maven’ kan lyde enormt marketing-gejlet […] 

Men hvis der stod, at der var en [probiotisk bakterie] i, så ville det fange mig”. Der blev argumenteret for, at 

sundhedsanprisninger virkede utroværdige, mens næringsanprisninger virkede mere troværdigt. En anden 

deltager uden kendskab til probiotika forklarer, hvordan anprisninger på emballagen gør det nemmere at 

afkode produktet ”Jeg går også op i kost og vil gerne have nogle ting, der indeholder [funktionelle 

ingredienser]. Og så er der jo så bare dem, der er bedre til at skrive det på pakken end andre”. Hypotese H10 

om at forbrugernes opfattelse af sundhedsanprisninger har en positiv påvirkning på attituden kan foreløbigt 

hverken be- eller afkræftes. 

 

6.3.3 Smag 

Forventningen til smagen bliver fremhævet som en hygiejnefaktor, når fokusgruppedeltagerne skal prøve 

nye fødevarer. Fælles for deltagerne er, at de viser åbenhed for nye fødevarer beriget med probiotika, hvis 

de har en forventning om, at smagen er den samme: ”Så jeg tror i virkeligheden, at smagen er vigtig”. En 

anden deltager udtrykker en udpræget skepsis omkring smagen i funktionelle fødevarer. ”Så jeg tror også, 

at jeg ville være lidt skeptisk over for, om smagen nu ville være sekundær, fordi det nu har den her egenskab”. 

H6 om at forventningen til smagen har en positiv påvirkning på attituden, bekræftes foreløbigt. 

 
6.3.4 Sundhed 

Det er vigtigt for attituden til nye probiotiske fødevarer, at der er tale om et ”sundt” produkt. Det er 

deltagerne i fokusgruppe 2 enige om. De funktionelle egenskaber skal gerne ses som en naturlig forlængelse 

af de positive egenskaber, som produktet allerede besidder. En deltager udtaler sig om fødevarer med 

probiotika og siger at ”Så kan jeg godt synes, at det er lidt interessant. Men det gælder ikke usunde 

fødevarer”. En anden deltager er enig og fortæller, at ”det vil have større betydning i sunde kategorier, hvor 

man tænker over [de funktionelle egenskaber]”. En tredje deltager tilføjer: ”jeg går meget mere op i det, hvis 
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det er et produkt, hvor jeg i forvejen ved, at jeg vælger det ud fra, at det skal være sundt, eller at det skal 

bidrage med noget”. 

 

Også i fokusgruppe 1 blev der taget afstand fra probiotika i usunde fødevarer, fordi ”Det virker totalt 

utroværdigt, hvis det bliver tilføjet til slik […] det er totalt clash […]. Man skal ikke prøve at proppe slik ind 

under et eller andet, det er useriøst”. Deltagerne lavede en øvelse, hvor de skulle placere en række produkter 

med og uden probiotika på relevante skalaer, herunder sundhed og troværdighed. Øvelsen afslørede, at 

usunde fødevarer blev væsentlig mere utroværdige, såfremt at de blev tilført probiotika sammenlignet med 

sunde fødevarer. Hypotese H12 bekræftes derfor midlertidigt om, at den opfattede sundhed har en positiv 

påvirkning på attituden. 

 

6.3.5 Økologi 

Flere af deltagerne gav udtryk for, at økologi var vigtigt for deres købsintention af nye fødevarer: ”For mit 

vedkommende er det økologi […] når der kommer nye fødevarer på markedet, som er økologiske […] så er det 

bare om at prøve det ”. Der blev desuden lavet en øvelse, hvor deltagerne skulle placere en række produkter 

med forskellige attributter på nogle bipolarer skalaer. Særligt i gruppe 2 uden kendskab til probiotika var det 

tydeligt, at økologi-anprisninger havde en positiv påvirkning på deltagernes attitude. Økologiske produkter 

blev betragtet som værende mere troværdige, hvilket til dels opvejede usikkerheden forbundet med 

fraværet af kendskab til probiotika. Hypotese H8 om, at økologi har en negativ påvirkning på forbrugernes 

attitude må derved foreløbigt afkræftes.  

 

6.3.6 Naturlighed 

Trods deltagernes relativt omfattende kendskab til probiotika i fokusgruppe 1, var der tvivl omkring 

naturligheden af probiotiske fødevarer: ”Jeg ved ikke, hvordan det er tilsat, om det er noget kemisk eller hvad 

det er, der sker. Hvis det ikke var naturligt, så kunne det afholde mig”. En unaturlig tilsætning med probiotika 

blev betragtet som en væsentlig ulempe: ”Jeg tænker, at det skal være et sted, hvor det naturligt kan opstå. 

Jeg gider ikke have, at det bliver puttet i som pulver eller et eller andet. For netop grøntsager kan jo naturligt 

fermentere”. Dette betyder, at forbrugernes købsintention for probiotiske fødevarer varierer afhængigt af, 

om fødevaren betragtes som værende naturlig. H7 bekræftes foreløbigt om, at den opfattede naturlighed 

har en positiv påvirkning på attituden. 

 



Side 57 af 120 
 

6.3.7 Kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier 

Deltagerne i fokusgruppe 2 (uden kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier) understreger selv 

problematikken i deres manglende kendskab til produktkategorien og de funktionelle egenskaber, som 

berigelsen af probiotika, tilfører produktet: ”Altså for mig som forbruger er det nemmere at forholde sig til, 

hvad den gør ved kroppen frem for at state et eller andet, som jeg ikke engang kan udtale eller aner hvad er”. 

Kendskabet til probiotika bliver også fremhævet som værende relevant for afkodningen af produktets 

egenskaber. For forbrugere uden kendskab til probiotika, vil det være nemmere at forholde sig til de positive 

funktionelle egenskaber end det faktum, at produktet indeholder en specifik bakterie. Hypotese H11 om at 

kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier har en positiv påvirkning på attituden bekræftes foreløbigt. 

 

6.3.8 Fordøjelsesproblemer 

Særligt én deltager i fokusgruppe 1 argumenterer flere gange for betydningen af, at hun ikke oplever et 

konkret behov for de funktionelle egenskaber, som probiotiske produkter bidrager med, fordi hun ikke 

oplever fordøjelsesproblemer: ”Hvad mon jeg skal bruge det til? […] Jeg føler jo, at jeg er pivsund og jeg føler 

ikke, at jeg mangler noget i mit liv”. Flere andre deltagere er overvejende enige: ”For mit vedkommende, vil 

jeg nok være mere tilbøjelig til at købe det, hvis jeg følte jeg havde irriterede tarme eller noget i den stil”, 

fortæller en anden deltager og fortsætter ”hvis jeg decideret sidder med et problem, hvor jeg har noget 

problem med maven, så ville jeg gå ud og købe det, decideret for det, for at få hjælp til at få fikset det”. Der 

er dog én deltager, der er overbevist om, at den funktionelle egenskab giver hende merværdi, selvom hun 

ikke oplever fordøjelsesproblemer: ”Jeg tænker ikke, at jeg skulle være syg for at spise det, jeg tænker, at det 

ville bare blive fra fint til endnu bedre”. Den generelle holdning er dog stadig, at fordøjelsesproblemer har en 

betydning. Hypotese H19 om, at forbrugernes fordøjelsesproblemer har en positiv påvirkning på deres 

attitude og derved en indirekte positiv påvirkning på deres købsintention, kan foreløbigt bekræftes. 

 

6.3.9 Spise- og indkøbsvaner 

Deltagerne påpeger også, at vaner og rutiner er en hindring: ”Så det er ikke fordi, at jeg ikke egentlig ikke vil 

prøve det, det er egentlig bare fordi, at jeg er ret struktureret og nu har jeg lavet en liste og så er det sådan 

det bliver, mere eller mindre”. Hypotese H13 om at forbrugernes spise- og indkøbsvaner har en negativ 

påvirkning på deres attitude til adfærden kan foreløbigt bekræftes.  

 

Dette bekræfter Torben Hansens argument for, at forbrugere kun vil være interesseret i probiotika, hvis det 

er tilføjet til fødevarer, som de i forvejen er interesseret i at købe. Dermed bekræftes også H27, og hypotesen 

vil ikke blive testet i den kvantitative del. 
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6.4 MODIFICERET TPB-MODEL  

Med udgangspunkt i afhandlingens litterære udgangspunkt, resultater fra tidligere undersøgelser, viden fra 

ekspertinterviews og forbrugerindsigter fra fokusgrupperne, kan en modificeret TPB-model opstilles, som 

kvantitativt testes i næste afsnit, på baggrund af data fra afhandlingens spørgeskemaundersøgelse. 

 

Figur 3: Modificeret TPB-model 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Ajzens (2015) TPB-udgangspunkt  
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7. KVANTITATIVE FORBRUGERINDSIGTER 

I dette afsnit vil de kvantitative forbrugerdata, som er indsamlet via afhandlingens spørgeskema, blive 

analyseret med henblik på at be- og afkræfte de forudgående opstillede hypoteser og besvare afhandlingens 

problemformulering. 

 

7.1 FORBEREDELSE AF DATA  

Forud for analysen vil de kvantitative data indledningsvist blive forberedt, således de opfylder 

forudsætningerne for afhandlingens analyser. Datasættet består af 26 spørgsmål (bilag 14) og 268 

gennemførte besvarelser (bilag 16). 

 

7.1.1. Datasættets kvalitet   

Da dataindsamlingen er foretaget via et online baseret spørgeskema, udelukker det på forhånd personer, der 

ikke har adgang til internettet (Jensen & Knudsen, 2018). Det stiller særligt krav til, at de indsamlede data og 

de udledte resultater, skal vurderes i forhold til validitet og generaliserbarhed, hvilket vil blive behandlet i 

afsnit 10. 

 

Der er en række fordele ved at benytte et online baseret spørgeskema. Det er som udgangspunkt gratis at 

distribuere spørgeskemaer, dertil kommer at det er lagt mere tidsbesparende sammenlignet med fysisk 

distribution, hvor det ligeledes kan være svært at nå lige så bredt ud indenfor populationsmålgruppen. 

Ulempen er, at man kan risikere, at respondenterne opgiver at gennemføre deres besvarelse, hvilket kan give 

måleproblemer i forhold til utilsigtede missing values. Ifølge Jensen & Knudsen (2018) kan det være 

problematisk, hvis et datasæt indeholder mere end 10% missing values, da det kan gå ud over analysernes 

validitet. De vil ligeledes skabe problemer for pålideligheden og generaliserbarheden af afhandlingens 

resultater. Det vil derfor som udgangspunkt være nødvendigt at fjerne missing values fra datasættet. 

 

7.1.1.1 Missing values og outliers 

Som følge af screeningsspørgsmål, som sikrer spørgsmålenes relevans for respondenten, vil der optræde 

tilsigtede missing values i Q13 og Q17 (bilag 17). Det vurderes ikke som værende nødvendigt at korrigere 

herfor, fordi andelen af missing values i datasættet ikke overstiger 10%. Det vil desuden, i udvalgte spørgsmål 

om demografi, være muligt for respondenten at svare ’ved ikke’, ’andet’ eller ’ønsker ikke at oplyse’, hvilket 

også vil give nogle missing values. Dette vedrører Q2 om køn, Q6 om uddannelse, Q7 om beskæftigelse og 

Q25-26 om indkomst (se bilag 17). 
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Størstedelen af spørgsmålene i spørgeskemaet er lukkede, foruden Q3 og Q17, og der optræder derfor ikke 

outliers, som er nødvendige at udelukke. Da Q3, som er aldersvariablen, er kodet som et åbent spørgsmål, 

ville der her kunne have være risiko for fejlindtastninger eller inkonsistens, idet alder både kan angives med 

tal og bogstaver. Denne risiko er imødegået ved opsætningen af spørgeskemaet, som nævnt i afsnit 2.2. 

Respondenternes alder spænder fra 15-67 år (bilag 18).  

 

7.1.2 Skalaniveau 

Der findes overordnet fire skalaniveauer, herunder nominal, ordinal, interval og ratio. De fleste dataanalyser 

bygger på forudsætningen om dataenes skalaniveau, og spørgsmålenes skalaniveau har derfor indvirkning 

på hvilke dataanalyser, som kan foretages med det enkelte spørgsmål (Jensen & Knudsen, 2018). I tabel 1 

nedenfor kan skalaniveauet og de derved tilladte dataanalyser, for datasættets spørgsmål, aflæses. 

 

Tabel 1: Spørgsmålenes skalaniveau 

Spørgsmål Skalaniveau Tilladte dataanalyser 

Q1, Q2, Q4, Q6, Q7, Q8, Q9, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 Nominal 

- Frekvens 
- Procent 
- Modalværdi 
- Chi-square test 

Q5, Q10, Q11, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24 Ordinal 

- Kumulativ procent 
- Percentiler 
- Median 
- Spearman’s korrelation 

Q11, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24 Interval 

- Middelværdi 
- Standardafvigelse 
- Pearson’s korrelation 
- t-test 
- ANOVA 
- Regression 
- Faktor-analyse 

Q3, Q25, Q26 Ratio - Samme som ved intervalskala 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Jensen og Knudsens (2018) oversigt over skalaniveauer  

 
7.1.3 Normalfordeling 

Det er helt essentielt, at data er normalfordelt, da dette ifølge Jensen & Knudsen (2018) er livsnerven bag 

hypotesetest og statistisk inferens. Normalfordelingen er en teoretisk fordeling, som yderst sjældent vil 

forekomme blandt de variable, som undersøges i spørgeskemaundersøgelser. Det er dog muligt at opfylde 

forudsætningen om normalfordeling, selvom variablen ikke er normalfordelt, hvis det kan antages, at 

variablens stikprøvefordeling er normalfordelt. Da vi kun har én stikprøve at tage udgangspunkt i, er det ikke 
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muligt at undersøge stikprøvefordelingen og i stedet bør fordelingen af afhandlingens stikprøve undersøges. 

Hvis afhandlingens stikprøve er normalfordelt, så vil stikprøvefordelingen også være det (Jensen & Knudsen, 

2018).  

 

I bilag 19 kan outputtet for normalitetstesten på Q3, Q11, Q25 og Q26 aflæses. Det kan på baggrund af 

outputtet konkluderes, at Q3, Q25 og Q26 ikke opfylder kravet om normalfordeling, fordi deres skewness 

afviger markant fra 0. For Q3 (alder), Q25 (personlig indkomst) og Q26 (husstandsindkomst) viser 

histogrammerne med normalfordeling en højre skæv fordeling af data. For Q11 (adoptionsgrupper) er data 

normalfordelt, fordi dennes skewness ikke afviger markant fra 0, og det kan ses, at data samler sig om 

midtpunktet for normalfordelingskurven på histogrammet.  

 

Selvom Q3, Q25 og Q26 ikke opfylder normalitetskravet, men stikprøven er >200 besvarelser, så er det muligt 

at dække sig ind under anden antagelse i den centrale grænseværdisætning, som siger, at hvis der udtages 

større stikprøver fra en vilkårlig fordeling, så vil gennemsnittene i disse stikprøver nærme sig en 

normalfordeling, uanset fordelingens oprindelige form (Jensen & Knudsen, 2018).  

 

7.1.4 Omkodning af variable 

Der anvendes både positivt og negativt ladet udsagn til at afdække de enkelte determinanter, for at øge 

muligheden for at kunne afdække respondenternes sande adfærd. Vi er som mennesker begrænset 

ressourcer og vil derfor svare det der er ”nemmest”. Alle udsagnene måles på en 5. punkt likert-skala og det 

er essentielt, at skalaen vendes, på enten de positive eller negative udsagn, da svarene vil påvirke hinanden 

modsatrettet, når den enkelte determinant måles (Jensen & Knudsen, 2018). Det har derfor vist sig som 

værende nødvendigt at omvende skalaen på nogle af spørgeskemaets udsagn, så summen af de udsagn, som 

bruges til at måle determinanten, er et udtryk for respondentens holdning til determinanten. Normalt er det 

skalaen på de negative udsagn, der bør vendes (Jensen & Knudsen, 2018), men i dette tilfælde, hvor 1 = 

meget enig og 5 = meget uenig, så opnås der allerede en høj score på de negative udsagn, hvis 

respondenterne er uenige i udsagnet og derved positive. Derfor er det skalaen på de positive udsagn som vil 

blive vendt om således, at 1 = meget uenig og 5 = meget enig, og derved opnås en høj score, hvis 

respondenterne er enige i det positive udsagn. Det drejer sig om Q18.1, Q18.2, Q19.1, Q19.2, Q19.3, Q20.1, 

Q20.2, Q20.3, Q21.1, Q21.4, Q22.1 og Q22.2 (se bilag 14).  

 

Et eksempel på et positivt ladet udsagn er Q21.4: ”Sundhedsanprisninger på emballagen for nye fødevarer 

med probiotika gør, at fødevaren virker troværdig”. Det er begrebet ’troværdigt’ som er positivt rettet i 
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forhold til, det der gerne vil måles. Foruden at sikre, at determinantens variable ikke påvirker hinanden 

modsatrettet, sikre vendingen af skalaen ligeledes, at udsagn som opnår en høj score, uagtet om hvorvidt, 

det er et positivt eller negativt ladet, vil indikere en positiv holdning, mens en lav score vil indikere en negativ 

holdning. Foruden Q21.4 er skalaen for Q21.1 ligeledes vendt, idet udsagnet også er positivt ladet. I tabellen 

nedenfor ses de spørgsmål, der indgår under determinanten ’sundhedsanprisninger’. 

 

Tabel 2 – Q21: Sundhedsanprisninger 

Spørgsmål Spørgsmålstekst Omkodet 

Q21_1 Det har en positiv indflydelse på min lyst til at købe nye fødevarer med 

probiotika, at der er sundhedsanprisninger på emballagen.  
X 

Q21_2 Det har en negativ indflydelse på min lyst til at købe nye fødevarer med 

probiotika, at der er sundhedsanprisninger på emballagen. 
 

Q21_3 Sundhedsanprisninger på emballagen for nye fødevarer med probiotika gør, at 

fødevaren virker utroværdig. 
 

Q21_4 Sundhedsanprisninger på emballagen for nye fødevarer med probiotika gør, at 

fødevaren virker troværdig. 
X 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.1.5 Sammenlægning af kategorier 

Det har vist sig nødvendigt at sammenlægge kategorierne på nogle af spørgeskemaets spørgsmål, for at 

overskueliggøre analysearbejdet. Konsekvensen er, at det derved vil reducere variablernes skalaniveau fra 

ratio til ordinal (Jensen & Knudsen, 2018). 

 

7.1.5.1 Alder 

Aldersvariablen Q3 sammenlægges til seks kategorier, som vist i tabel 3 nedenfor. Denne nye sammenlagte 

variabel benævnes alder_intervaller. Konsekvensen ved at sammenlægge aldersvariablen til kategorier er, at 

det efter sammenlægningen ikke er muligt at vide, hvorvidt en respondent i alderen 37-46 år, er ét eller ti år 

ældre end en respondent i 27-36 år.  
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Tabel 3: Aldersintervaller (alder_intervaller) 

Aldersintervaller Antal personer 

Under 18 år 3  

18-26 år 112 

27-36 år 65 

37-46 år 22 

47-56 år 39 

57 år+ 27 

Kilde: Egen tilvirkning  
 
7.1.5.2 Indkomst (personlig og husstand) 

I tabel 4 er både Q25 (personlig indkomst) og Q26 (husstandsindkomst) sammenlagt til et mindre antal 

kategorier og udeladelse af svarmulighederne ’ønsker ikke at oplyse’ og ’ved ikke’. Dette har konsekvensen, 

at det ikke er muligt at sige hvorvidt en respondent der tjener 400.000-599.000 kr., tjener 1 kr. eller 399.000 

kr. mere end en respondent der tjener 200.000-399.000 kr. De nye sammenlagte variable benævnes 

henholdsvis indk_pers og indk_hus. 

 
Tabel 4: Indkomstsintervaller (indk_pers og indk_hus) 

Indkomstintervaller Antal personer 

Under 200.000 kr. 68 

200.000-399.999 kr. 57 

400.000-599.999 kr. 47 

600.000-799.999kr. 14 

800.000-999.999 kr. 18 

1.000.000 kr. eller derover 20 

Kilde: Egen tilvirkning  
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7.1.5.3 Urbanisering 
Urbaniseringsvariablen (Q5) sammenlægges ligeledes til et antal mindre antal kategorier. Denne nye variable 

vil blive benævnt urban_ny.  

 
Tabel 5: Urbaniseringskategorier (urban_ny) 

Indkomstintervaller Antal personer 

Hovedstadsområdet 68 

By med 50.001-500.000 indbyggere 57 

By med 10.001-50.000 indbyggere 47 

By med under 10.000 indbyggere  14 

Landdistrikt 18 

Kilde: Egen tilvirkning  
 

7.2 STIKPRØVENS DATAREPRÆSENTAVITET 

For at kunne udtale sig om hvorvidt afhandlingens stikprøve viser et repræsentativt udsnit af 

målpopulationen, skal dette testes. Som tidligere nævnt er afhandlingens målpopulation alle danske 

forbrugere som køber fødevarer. En generalisering af stikprøvens resultater til målpopulationen eller 

eventuelt også til andre populationer, end den, som stikprøven er udtrukket fra, stiller krav til, at stikprøven 

er repræsentativ. Afhandlingens stikprøve vil være repræsentativ, når den ikke afviger væsentligt fra 

målpopulationen på variable, som anses som værende centrale for afhandlingens undersøgelse (Jensen & 

Knudsen, 2018).  De centrale variable for afhandlingens undersøgelse er adfærdsdeterminanterne, men 

eftersom disse ikke er kendte og tilgængelige i statistikker, anvendes baggrundsvariablene køn, alder, 

indkomst (personlig og husstand) og bopælsområde (region og urbanisering) til at teste stikprøvens 

repræsentativitet.  

 

Data for målpopulationens fordeling på førnævnte baggrundsvariable er trukket via Index Danmark3 og 

omfatter således alle danske forbrugere på 13 år eller derovre, der køber dagligvarer. Totalt set svarer det til 

4.857.000 personer (se bilag 20). I de nedenstående afsnit vil de nævnte baggrundsvariable testes for en 

repræsentativ fordeling sammenlignet med afhandlingens målpopulation ved brug af en Chi-square test. 

Følgende generelle hypoteser kan opstilles og testes: 

 

H0: Samme fordeling i stikprøve og målpopulation 

                                                        
3 Index Danmark/Gallup Marketing Helår 2019. 
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HA: Forskelig fordeling i stikprøve og målpopulation 

 

7.2.1 Køn 
Målpopulationen udgøres af 2.392.000 mænd og 2.465.000 kvinder, svarende til henholdsvis 49% og 51% (se 

bilag 20). Chi-square testen (se bilag 21) viser, med en signifikansværdi på 0,000 < 0,05 og H0 kan derved 

afvises, og stikprøven afviger derfor signifikant fra målpopulationen med hensyn til køn. Dette skyldes, at 

kvinderne er overrepræsenterede i afhandlingens stikprøve. 

 

7.2.2 Alder 
I nedenstående tabel kan en oversigt over målpopulationens aldersfordeling ses. For at kunne teste 

stikprøven op imod nedenstående tal, anvendes den omkodede aldersvariabel, hvor respondenterne er 

grupperet i aldersintervaller.  

 
Tabel 6: Målpopulationens aldersfordeling 

Aldersintervaller Antal personer 

Under 18 år 229.000  

18-26 år 674.000 

27-36 år 757.000 

37-46 år 702.000 

47-56 år 824.000 

57 år+ 1.672.000 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Index Danmark, Helår 2019  

 

Chi-square testen (se bilag 21) viser en signifikansværdi på 0,000 < 0,05 og H0 kan derved afvises, og 

stikprøven afviger derfor signifikant fra målpopulationen med hensyn til alder. Dette skyldes, at 

aldersgruppen 18-26 år er meget overrepræsenteret, mens målgruppen 57år+ er meget underrepræsenteret 

i afhandlingens stikprøve. 
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7.2.3 Indkomst 

I den nedenstående tabel kan målpopulationens indkomstfordeling (personlig og husstand) ses. For at kunne 

sammenligne disse fordelinger med stikprøven, anvendes de omkodede indkomstvariable.  

 
Tabel 7: Målpopulationens indkomstfordeling (personlig og husstand) 

Indkomstintervaller Personlig indkomst  
(antal personer) 

Husstandsindkomst  
(antal personer) 

Under 200.000 kr.  1.505.000 528.000 

200.000-399.000 kr. 1.647.000 882.000 

400.000-599.000 kr. 869.000 749.000 

600.000-799-999 kr. 245.000 692.000 

800.000-999.999 kr. 84.000 525.000 

1.000.000 kr. eller derover 68.000 535.000 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra Index Danmark, Helår 2019 
 

Chi-square testen (se bilag 21) viser en signifikansværdi på 0,000 < 0,05 på både den personlige og 

husstandsindkomsten og H0 kan derved afvises, og stikprøven afviger derfor signifikant fra målpopulationen 

med hensyn til både den personlige indkomst og husstandsindkomsten. Dette skyldes i forhold til den 

personlige indkomstgruppe, at under 200.000 kr. er væsentligt overrepræsenteret og 200.000-399.000 kr. er 

underrepræsenteret. I husstandsindkomstsgruppen er det ligeledes indkomstgruppen under 200.000 kr. der 

er væsentligt overrepræsenteret, mens gruppen 800.000-999.999 kr. er underrepræsenteret.  

 
7.2.4 Bopælsområde 

Tabellerne nedenfor viser målpopulationens fordeling på henholdsvis regioner og urbaniseringsgrad. For at 

kunne sammenligne disse fordelinger med stikprøvens urbaniseringsgrad, anvendes den omkodede 

urbaniseringsgrad.  

 

Tabel 8: Målpopulationens fordeling på regioner 

Regioner Antal personer 

Hovedstaden 1.551.000 

Sjælland 716.000 

Syddanmark 1.005.000 

Midtjylland 1.088.000 

Nordjylland 498.000 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Index Danmark, Helår 2019 
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Tabel 9: Målpopulationens fordeling på urbaniseringsgrad 
Urbanisering Antal personer 

Hovedstadsområdet 1.131.000 

By med 50.001-500.000 indbyggere 860.000 

By med 10.001-50.000 indbyggere 1.281.000 

By med under 10.000 indbyggere 1.084.000 

Landdistrikt 501.000 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Index Danmark, Helår 2019 
 

Chi-square testen (se bilag 21) viser en signifikansværdi på 0,000 < 0,05 på både fordelingen på regioner og 

urbanisering og H0 kan derved afvises, og stikprøven afviger derfor signifikant fra målpopulationen med 

hensyn til både regioner og urbanisering. Dette skyldes, at region Hovedstaden og Sjælland er meget 

overrepræsenteret, mens hovedstadsområdet og by med 50.001-500.000 indbyggere overrepræsenteret i 

stikprøvens urbanisering, sammenlignet med målpopulationen. 

 

Ovenstående Chi-square tests har vist, at stikprøven afviger signifikant fra målpopulationen på de testede 

baggrundsvariable hvilket, ifølge Jensen & Knudsen (2018), medvirker som udgangspunkt til, at en 

generalisering af stikprøvens resultater til målpopulationen, ikke vil være mulig.  

 

7.2.5 Rogers adoptionsgrupper 

Foruden at undersøge stikprøvens repræsentativitet i forhold til målpopulationen, ønskes ligeledes at teste 

stikprøvens fordeling af de fem adoptionsgrupper op imod Rogers teoriske fordeling af dem. Fordelingen kan 

ses i tabel 10 nedenfor. 

 
Tabel 10: Stikprøvens adoptionsgruppe fordeling sammenholdt med Rogers teoretiske fordeling 

Adoptionsgruppe Antal personer Andel Rogers’ teori 
Innovators 7 2,6% 2,5% 

Early Adopters 56 21% 13,5% 

Early majority 126 47% 34% 

Late majority 76 28% 34% 

Laggards 3 1,1% 16% 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra spørgeskema og Rogers teori (2003) 
 

Chi-square testen (se bilag 21) viser en signifikansværdi på 0,000 < 0,05 på både fordelingen og H0 kan derved 

afvises, og stikprøven afviger derfor signifikant fra målpopulationen. Dette skyldes især, at early adopters, 
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early majority er overrepræsenteret, mens laggards er underrepræsenteret i forhold til det teoretiske 

udgangspunkt. Den procentvise fordeling, som Rogers teori opstiller er imidlertid en generaliseret model, 

hvorfor det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at stikprøven ikke er repræsentativ i forhold til 

målpopulationen. Jævnfør Rogers (2003) afhænger fordelingen også af den specifikke produktkategori. 

 

7.3 ANALAYSEPLAN 
I dette afsnit vil en analyseplan opstilles, som indeholder en specifikation af de kvantitative dataanalyser, der 

vil anvendes til at teste afhandlingens opstillede hypoteser. 

 
Tabel 11: Analyseplan 

Forudsætninger 
H1 Forbrugernes købsintention er den bedste prædiktor for deres faktiske købsadfærd. Ekspert-

interviews 
H2 Forbrugernes købsintention er sammen med den opfattede adfærdsmæssige kontrol, den 

bedste prædiktor for deres faktiske købsadfærd. 
Ekspert-
interviews 

Theory of Planned Behavior 
H3 Forbrugernes attitude til adfærden har en signifikant positiv påvirkning på deres 

købsintention. 
Multipel 
regression 

H4 Forbrugernes opfattede subjektive norm i forhold til adfærden har en signifikant positiv 
påvirkning på deres købsintention. 

Multipel 
regression 

H5 Forbrugernes opfattede adfærdsmæssige kontrol i forhold til adfærden har en signifikant 
positiv påvirkning på deres købsintention. 

Multipel 
regression 

TPB: Attitude-determinanter 
H6 Forbrugernes forventning til smagen har en positiv påvirkning på deres attitude til 

adfærden. 
Multipel 
regression 

H7 Forbrugernes opfattelse af naturlighed har en positiv påvirkning på deres attitude til 
adfærden. 

Multipel 
regression 

H8 Økologi har en negativ påvirkning på forbrugernes attitude til adfærden. Multipel 
regression 

H9 Forbrugernes prisfølsomhed har en negativ påvirkning på deres attitude til adfærden. Multipel 
regression 

H10 Forbrugernes opfattelse af sundhedsanprisninger på probiotiske fødevarer har en positiv 
påvirkning på deres attitude til adfærden. 

Multipel 
regression 

H11 Forbrugernes kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier har en positiv påvirkning på 
deres attitude til adfærden. 

Multipel 
regression 

H12 Forbrugernes opfattelse af sundheden ved probiotiske fødevarer, har en positiv 
påvirkning på deres attitude til adfærden. 

Multipel 
regression 

H13 Forbrugernes spise- og indkøbsvaner har en negativ påvirkning på deres attitude til 
adfærden. 

Multipel 
regression 

H14 Forbrugernes køn har en påvirkning på deres attitude og derved en indirekte positiv 
påvirkning på deres købsintention. 

Middelværdi-
analyse 

H15 Forbrugernes alder har en påvirkning på deres attitude og derved en indirekte positiv 
påvirkning på deres købsintention. 

Middelværdi-
analyse 

H16 Forbrugernes uddannelse har en påvirkning på deres attitude og derved en indirekte 
positiv påvirkning på deres købsintention. 

Middelværdi-
analyse 
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H17 Forbrugernes indkomst har en positiv påvirkning på deres attitude og derved en indirekte 
positiv påvirkning på deres købsintention. 

Middelværdi-
analyse 

H18 Børn i hjemmet har en positiv påvirkning på forbrugernes attitude og derved en indirekte 
positiv påvirkning på deres købsintention. 

Middelværdi-
analyse 

H19 Forbrugernes fordøjelsesproblemer har en positiv påvirkning på deres attitude og derved 
en indirekte positiv påvirkning på deres købsintention. 

Middelværdi-
analyse 

Adoptionsgrupper 
H20 Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på, hvor ofte de køber nye fødevarer. Krydstabel 

H21 Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på deres kendskab til 
probiotika/mælkesyrebakterier. 

Krydstabel 

H22 Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på prisfølsomheden ved køb af 
probiotiske fødevarer. 

Middelværdi-
analyse 

TPB og adoptionsgrupper 
H23 Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på købsintentionen. Middelværdi-

analyse 
H24 Betydningen af adfærdsdeterminanterne for købsintentionen varierer afhængigt af 

forbrugernes adoptionsgruppe. 
Multipel 
regression 

H25 Betydningen af attitude-determinanterne varierer afhængigt af forbrugernes 
adoptionsgruppe. 

Multipel 
regression 

H26 Forbrugernes adoptionsgruppe øger forklaringsgraden af købsintentionen. Multipel 
regression 

Opstillet i ekspertinterviews og fokusgrupper 
H27 Forbrugerne er mere villige til at købe nye fødevarer med probiotika, hvis det er tilføjet til 

fødevarer, som de i forvejen er interesseret i at købe. 
Fokusgruppe 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående hypoteser er formuleret på baggrund af teori, resultater fra tidligere undersøgelser, 

ekspertviden fra interviews og forbrugerindsigter fra fokusgruppeinterviews. Der er løbende blevet fulgt op 

på hypoteserne ved foreløbig, kvalitativ be- eller afkræftelse i det omfang, som afhandlingens ekspertviden 

og forbrugerindsigter har muliggjort det. I de følgende kvantitative dataanalyser, vil hypoteserne blive 

endegyldigt be- eller afkræftet.  
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7.4 KVANTITATIVE DATAANALYSER 

Dette afsnit vil, jævnfør analyseplanen (afsnit 7.3) indeholde følgende dataanalyser i kronologisk rækkefølge: 

reliabilitetsanalyse på sammensat skala, middelværdianalyse (ANOVA), krydstabel og multipel regression. 

Reliabilitetsanalysen på sammensat skala, som er den første dataanalyse der udføres, optræder således som 

en konfirmativ faktoranalyse, som er helt afgørende for, at de opstillede hypoteser er mulige at teste. 

 

7.4.1 Reliabilitetsanalyse på sammensat skala 

Da determinanterne er abstrakte begreber i afhandlingens kontekst og derfor besidder høj kompleksitet og 

abstraktionsniveau, kan det derfor være nødvendigt at inkludere mere end ét enkelt udsagn i målingen af de 

enkelte determinanter (Jensen & Knudsen, 2018). Med undtagelse af smag, kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier, fordøjelsesproblemer og spise- og indkøbsvaner, vil alle determinanter i 

figur 3, forsøges målt på mere end ét udsagn. Når en måling baseres på flere spørgsmål, kaldes det for 

sammensatte skalaer, og brugen af disse, vil normalt have en positiv effekt på undersøgelsens validitet og 

reliabilitet. Fordelen ved sammensatte skalaer forudsætter dog, at variablene kun mister en begrænset 

mængde varians, da denne unægtelig vil blive reduceret (Jensen & Knudsen, 2018).  

 
Ved at foretage en reliabilitetsanalyse på en sammensat skala undersøges det, i hvor høj grad skalaens 

spørgsmål måler det samme begreb. Til at teste hvor meget af skalaens varians, der er fælles for de 

inkluderede variable, anvendes Cronbach’s alpha, som er den mest anvendte teststatistik (Jensen & Knudsen, 

2018). Der vil altid bestræbes efter at opnå en så høj Cronbach’s alpha som muligt og alpha værdier under 

0,6 accepteres almindeligvis ikke. Alpha værdier over 0,6 betragtes som acceptable, mens værdier over 0,7 

betragtes som gode målinger (Jensen & Knudsen, 2018).  

 

Cronbach’s alpha analysen vil foretages med udgangspunkt i de udsagn, som umiddelbart vurderes at være 

de bedste indikatorer for de enkelte determinanter. Derved vil skalaen konstrueres med udgangspunkt i de 

udsagn, som er formuleret til formålet og forventes at frembringe den bedst mulige reliabilitet. Når der 

dannes faktorer, elimineres samvariansen mellem udsagnene og derved reduceres problemer med 

multikollinartiet (Jensen & Knudsen, 2018). 

 

7.4.1.1 Forudsætninger 

Da Cronbach’s Alpha bygger på variablens korrelationskoefficienter, er det en forudsætning for at kunne 

udføre denne dataanalyse, at skalaens spørgsmål er på intervalniveau eller derover. Som det fremgår af tabel 

1, er alle determinanterne, som indgår i denne analyse, intervalskaleret, og forudsætningen er derfor opfyldt.  
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Derudover er det ligeledes en forudsætning, at de variable, som indgår i analysen, er ’ensrettet’, hvilket 

betyder, at en højere værdi på de enkelte spørgsmåls skalaer medfører en tilsvarende højere skalaværdi på 

den målte determinant. Dette er sikret ved, at skalaen på alle positivt ladede udsagn er omkodet, således at 

en høj værdi afspejler enighed (se afsnit 7.1) og korrelationerne mellem variablene derved er positive, som 

det fremgår i korrelationsmatricerne i bilag 22. 

 

7.4.1.2 Cronbach’s Alpha analysen 

Da der ikke er et teoretisk eller empirisk belæg for udvælgelsen af de udsagn, der skal bruges til at måle 

determinanterne, så vil de enkelte udsagn blive vurderet ud fra, hvor gode de er til at måle den pågældende 

determinant.   

 

7.4.1.2.1 Intention 
Intentionen vil måles med udgangspunkt i udsagnene Q24_5: ”Jeg ønsker at købe nye fødevarer med 

probiotika” og Q24_6: ”Det er meget sandsynligt, at jeg vil købe nye fødevarer med probiotika”. Potentialet 

for sammenlægningen af de to udsagns skalaer bekræftes ved en Cronbach’s Alpha, der viser, at faktoren vil 

bevare 89,5% af variablenes samlede varians (se bilag 23). Faktoren vil fremadrettet benævnes 

intention_faktor. 

 

7.4.1.2.2 Attitude 

Attituden måles på baggrund af to spørgsmål Q24_1: ”Jeg forbinder nye fødevarer med probiotika med noget 

positivt” og Q24_2: ”Nye fødevarer, der indeholder probiotika, vil have en positiv effekt på mit 

helbred/sundhed”. Udførslen af Alpha analysen viser en Cronbach’s alpha på 0,832, hvilket betyder, at 

sammenlægningen af de to udsagns skalaer bevare 83,2% af variablernes varians (se bilag 23). Faktoren vil 

fremadrettet benævnes attitude_faktor. 

 

7.4.1.2.3 Subjektiv norm 

Den subjektive norm måles på baggrund af to spørgsmål Q24_3: ”Jeg tror, at min familie ville mene, at det er 

en god idé at købe nye fødevarer med probiotika” og Q24_4: ”Jeg tror, at de fleste af mine venner og bekendte 

tænker, at det er en god idé at købe nye fødevarer med probiotika”. Kombineringen af disse to udsagns 

skalaer viser en Cronbach’s Alpha på 0,797, svarende til en varians på 79,7%, hvilket bekræfter 

skalasammenlægningen (se bilag 23). Faktoren vil fremadrettet benævnes subjektiv_norm_faktor. 
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7.4.1.2.4 Opfattet adfærdsmæssig kontrol 

Den opfattede adfærdsmæssig kontrol måles ud fra spørgsmålene Q24_7: ”Det er min egen beslutning, om 

jeg køber nye fødevarer med probiotika” og Q24_8: ”Jeg har mulighed for at købe nye fødevarer med 

probiotika, hvis jeg ønsker det”. Sammenlægningen af disse to udsagns skalaer bevarer 63,1% af deres 

varians, hvilket er meget tæt på den nedre grænseværdi på 0,6 (se bilag 23). Når de to variables skalaer 

kombineres, vil en betydelig mængde varians altså gå tabt. Det bør derfor overvejes, om det kan give mening, 

kun at anvende én af de to variable til at måle den opfattede adfærdsmæssig kontrol, i stedet for at 

kombinere dem. Dog understreger TPB, at det er vigtigt både at inddrage autoritet og kapacitet, når den 

opfattede adfærdsmæssig kontrol skal måles. Det besluttes derfor at danne en faktor bestående af disse to 

udsagn, som fremadrettet vil benævnes adfaerdskontrol_faktor. 

 

7.4.1.2.5 Underliggende attitude-determinanter 

På baggrund af teori, ekspertinterviews og fokusgrupper blev en række underliggende attitude-

determinanter identificeret som værende relevante for forbrugerens attitudedannelse. I spørgeskemaet blev 

der derfor opstillet en række udsagn, der skulle bruges til at måle betydningen af disse. De af attitude-

determinanter, som måles på mere end ét udsagn, giver mening at udføre en konfirmativ faktoranalyse på, i 

form af en reliabilitetsanalyse. Analysen kan bruges til at be- eller afkræfte, hvorvidt det er muligt at 

sammenlægge skalaerne, for de udsagn som knytter sig til de enkelte attitude-determinanter. 

 

7.4.1.2.6 Pris 
Prisen måles med udgangspunkt i udsagnene Q22_1: ”Jeg er villig til at betale mere for en ny fødevare, hvis 

den indeholder probiotika, sammenlignet med den samme fødevare uden probiotika” og Q22_2: ”Jeg ville 

opleve en merværdi, hvis jeg købte en ny fødevare med probiotika, sammenlignet med den samme fødevare, 

som ikke indeholder probiotika”. En faktor bestående af disse to udsagn bevarer 80,7 % af deres oprindelige 

varians (se bilag 24). Sammenlægningen af deres skalaer bekræftes og der dannes en ny faktor som vil 

benævnes pris_faktor. 

 

7.4.1.2.7 Sundhedsanprisninger 

Betydningen af sundhedsanprisninger måles med udgangspunkt i de fire spørgsmål Q21_1 + Q21_2: ”Det har 

en [positiv/negativ] indflydelse på min lyst til at købe nye fødevarer med probiotika, at der er 

sundhedsanprisninger på emballagen” og Q21_3 + Q21_4:” Sundhedsanprisninger på emballagen for nye 

fødevarer med probiotika gør, at fødevaren virker [utroværdig/troværdig]”. De fire udsagn har sammenlagt 

en Cronbach’s Alpha på 0,752 og bevarer dermed 75,2% af deres samlede varians (se bilag 24). Da der er tale 
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om mere end to variable, giver det desuden mening at vurdere sammenlægningen ud fra Cronbach’s Alpha 

if item deleted. Denne afslører, om Cronbach’s alpha vil stige, hvis én af variablene fjernes. Dette er ikke 

tilfældet, for såfremt én af variablene fjernes, vil Cronbach’s Alpha faktisk falde. Sammenlægningen 

bekræftes, og den nye faktor vil benævnes sundhedsanprisninger_faktor fremadrettet. 

 

7.4.1.2.8 Sundhed 
Sundhed måles indledningsvist på baggrund af opfattelsen på de tre udsagn Q19_1: ”Jeg opfatter den nye 

fødevare, som værende mere sund, når den er tilført probiotika”, Q19_2: ”Jeg er mere positiv over for 

probiotika, når det er tilført sunde fødevarer” og Q19_3: ”Jeg er mere positiv over for probiotika, når det er 

tilført usunde fødevarer”. Sammenlagt har de en Cronbach’s Alpha på 0,446, hvilket er væsentligt lavere end 

grænseværdien på 0,6. Det fremgår af Cronbach’s Alpha if item deleted, at denne stiger til 0,750, såfremt 

udsagn Q19_3 fjernes (se bilag 24). Faktoren med Q19_1 og Q19_2 bevarer nu 75% af variablenes oprindelige 

varians og navngives sundhed_faktor. 

 

7.4.1.2.9 Økologi 

Betydningen af økologi måles indledningsvist med de tre udsagn Q20_1: ”Det er vigtigt for mig, hvis jeg skal 

købe nye fødevarer med probiotika, at de er økologiske”, Q20_2: ”Jeg oplever nye, økologiske fødevarer med 

probiotika som troværdige” og Q20_4 ”Jeg oplever nye, økologiske fødevarer med probiotika som 

utroværdige”. En faktor bestående af disse tre udsagn har en Cronbach’s Alpha på 0,554, hvilket er under 

grænseværdien på 0,6. Det fremgår af Cronbach’s Alpha if item deleted, at denne øges, hvis udsagn Q20_3 

om utroværdighed fjernes. Faktoren bevarer nu 65,1% af variansen, hvilket er en væsentlig forbedring (se 

bilag 24). Faktoren accepteres og navngives oekologi_faktor. 

 

7.4.1.2.10 Naturlighed 

Ved måling af naturlighed spørges der både positivt og negativt ved at stille spørgsmål om betydningen af 

henholdsvis naturlighed (Q18_2) og kunstighed (Q18_3). Disse to variable har en Cronbach’s Alpha på 0,582 

hvilket er lavere end grænseværdien på 0,6 (se bilag 24). De to variable bør derfor fortsat holdes adskilt. 

Betydningen af naturlighed vil derfor indgå som en selvstændig underdeterminant i regressionsanalysen. 

Kunstighed ekskluderes fra den fortsatte analyse. 

 

Gennem ovenstående reliabilitetsanalyser på de underliggende attitude-determinanter blev det bekræftet, 

at fire af dem bør indgå som faktorer i det fortsatte analysearbejde, herunder pris_faktor, 

sundhedsanprisninger_faktor, sundhed_faktor og oekologi_faktor. De resterende attitude-determinanter 
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bibeholdes som selvstændige variable, når de inddrages i regressionsanalysen. Disse omfatter naturlighed, 

kendskab til probiotika, smag, spise- og indkøbsvaner samt fordøjelsesproblemer. En samlet oversigt over 

afhandlingens faktorer, som vil blive brugt i de efterfølgende dataanalyser, fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 12: Faktor oversigt 
Faktor Label Spørgsmålsnr. 

Faktor 1: Intention intention_faktor Q24_5 + Q24_6 

Faktor 2: Attitude attitude_ faktor Q24_1 + Q24_2 

Faktor 3: Subjektiv norm subjektiv_norm_faktor Q24_3 +Q24_4 

Faktor 4: Opfattet adfærdsmæssig kontrol adfaerdskontrol_faktor Q24_7 + Q24_8 

Faktor 5: Pris Pris_faktor Q22_1 + Q22_2 

Faktor 6: Sundhedsanprisninger Sundhedsanprisninger_faktor Q21_1 + Q21_2 + 

Q21_3 + Q21_4 

Faktor 7: Sundhed Sundhed_faktor Q19_1 + Q19_2 

Faktor 8: Økologi Oekologi_faktor Q20_1 + Q20_2 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.4.2 Krydstabeller og middelværdianalyser 

På baggrund af teorien blev der opstillet hypoteser omkring seks baggrundsfaktorers indirekte påvirkning på 

intentionen. Disse omfatter køn, alder, indkomst, uddannelse, børn i hjemmet og fordøjelsesproblemer. De 

respektive baggrundsfaktorer vil i følgende afsnit blive testet for uafhængighed med attituden og de otte 

underliggende attitude-determinanter med henblik på at teste såvel direkte som indirekte påvirkning på 

attituden. Metoderne, der anvendes til formålet, er krydstabeller (Chi-square tests) og middelværdianalyser 

(ANOVA). 

 

7.4.2.1 Forudsætninger for middelværdianalyser og krydstabeller 

Anvendelsen af middelværdianalyser og krydstabeller forudsætter, at en række krav til dataegenskaber er 

opfyldt. Forud for de egentlige analyser vil der blive redegjort for disse. 

 

Skalaniveau 

Middelværdianalyse ved ANOVA forudsætter, at den afhængige variabel er metrisk, herunder interval- eller 

ratioskaleret. De uafhængige variable skal være kategoriske, herunder enten nominal- eller ordinalskalerede. 

Alle baggrundsvariablene er kategoriske: køn, børn og fordøjelsesproblemer er nominale og alder, personlig 



Side 75 af 120 
 

indkomst og uddannelse er ordinalskaleret. Alle de afhængige variable, der testes ved denne metode, er 

metriske. Krydstabeller og chi-square tests er mest velegnet til nominal- eller ordinalskaleret data. Kendskab 

er ordinalskaleret og består af 3 kategorier, mens baggrundsvariablene er nominal- eller ordinalskalerede og 

består af mellem 2 og 8 kategorier, hvilket resulterer i tabeller med maksimalt 14 frihedsgrader. 

 

Normalfordeling 

Jævnfør afsnit 7.1 om normalfordeling betragtes den afhængige variabel i middelværdianalyserne som 

værende normalfordelt. 

 

Varianshomogenitet 

Pålideligheden af F-testen afhænger af varianshomogenitet. Variansen skal være nogenlunde ens i alle 

kategorier. Denne homogenitet vurderes ud fra Levene’s test for varianshomogenitet. Ved uens varians, 

anvendes Brown-Forsythe metoden til at korrigere F-værdien. 

 

Uafhængighed 

Både F-tests og krydstabeller forudsætter ukorrelerede residualer. Observationerne i de enkelte kategorier 

skal derved være uafhængige af hinanden. Da det er usandsynligt, at de enkelte observationer kan have 

påvirket hinanden, vurderes forudsætningen som værende opfyldt 

 

Stikprøvestørrelse 

F-testen vurderes som værende robust over for afvigelser fra forudsætningen om normalfordeling, såfremt 

antallet af observationer i hver kategori er minimum 30 og relativt ens. Da der er minimum 30 observationer 

i de fleste af variablenes kategorier, betragtes forudsætningen som værende opfyldt. En lille 

stikprøvestørrelse vil automatisk forringe chi-square testens pålidelighed. af problematikken vil blive 

vurderet ved cellefrekvenser lavere end 5. 

 

Missing data og outliers 
Der er et begrænset antal missing values for enkelte af baggrundsfaktorerne, herunder uddannelse og 

indkomst, hvor respondenter har haft mulighed for at svare ’ved ikke’ eller ’ønsker ikke at oplyse’. 

Middelværdianalysens afhængige variable har ingen missing values. Ved krydstabeller er det afgørende for 

cellefrekvenserne i krydstabellerne, at der er valide svar på begge variable. Stikprøvens størrelse er ikke en 

hindring for statistisk signifikans. 
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7.4.2.2 Middelværdianalyse (ANOVA) 

Baggrundsfaktorernes uafhængighed med attitude og syv, af de i alt otte underliggende attitude-

determinanter testes ved anvendelse af middelværdianalyser, eftersom baggrundsfaktorerne er kategoriske 

og de afhængige attitude-determinanter er intervalskalerede variable. Denne kombination muliggør 

beregning af gennemsnit på de afhængige variable. Middelværdianalysen baseres på nulhypotesen, H0 om 

uafhængighed i form af ens middelværdier. Alternativhypotesen HA bygger på, at mindst et par 

middelværdier er forskellige. Der anvendes et 95% signifikansniveau. 

 

Attitude og fordøjelsesproblemer 

Der konstateres en signifikant sammenhæng mellem fordøjelsesproblemer og attitude. En p-værdi på 0,009 

betyder, at nulhypotesen om uafhængighed må forkastes (se bilag 25). Det afvises således, at der er 

uafhængighed mellem de to variable. Respondenternes attitude afhænger altså af, hvorvidt de oplever eller 

tidligere har oplevet fordøjelsesproblemer. Den gennemsnitlige vurdering af attitude er signifikant højere 

blandt forbrugere med fordøjelsesproblemer. Dette bekræfter også teorien, ekspertviden og 

forbrugerindsigten, der siger, at sygdom, herunder fordøjelsesproblemer påvirker intentionen indirekte. 

Forudsætningen om varianshomogenitet. Hypotese H19 om, at forbrugernes fordøjelsesproblemer har en 

positiv påvirkning på deres attitude og derved en indirekte positiv påvirkning på deres købsintention 

bekræftes - under forudsætning af, at attituden har en signifikant påvirkning på intentionen. Da der er 

bekræftet en direkte påvirkning på attituden, vil fordøjelsesproblemer ikke blive testet for sammenhæng 

med de underliggende attitudedeterminanter. 

 

Pris og uddannelse 

Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem uddannelse og pris. En p-værdi på 0,017 betyder, 

at nulhypotesen om uafhængighed må forkastes (se bilag 25). Det afvises således, at der er uafhængighed 

mellem de to variable. Respondenternes vurdering af prisen afhænger altså af deres uddannelse. Villigheden 

til at betale en merpris er signifikant højere blandt forbrugere med en mellemlang eller lang videregående 

uddannelse. Forudsætningen om varianshomogenitet er opfyldt. Under forudsætning af, at prisen har en 

signifikant påvirkning på attituden, bekræftes en indirekte sammenhæng mellem uddannelse og attitude. 

Hypotese H16 om, at forbrugernes uddannelse har en direkte påvirkning på deres attitude må dog afvises. 

 

Sundhedsanprisninger og køn 

Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem køn og sundhedsanprisninger. En p-værdi på 0,026 

betyder, at nulhypotesen om uafhængighed må forkastes (se bilag 25). Det afvises således, at der er 
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uafhængighed mellem de to variable. Respondenternes vurdering af sundhedsanprisninger afhænger altså 

af deres køn. Kvinder er mere positive over for sundhedsanprisninger end mænd. Forudsætningen om 

varianshomogenitet er opfyldt. Under forudsætning af, at sundhedsanprisninger har en signifikant påvirkning 

på attituden, bekræftes en indirekte sammenhæng mellem køn og attitude. Hypotese H14 om, at 

forbrugernes køn har en direkte påvirkning på deres attitude må dog afvises. 

 

Naturlighed og uddannelse 

Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem uddannelse og vurderingen af naturlighed. En p-

værdi på 0,030 betyder, at nulhypotesen om uafhængighed normalvis må forkastes. Forudsætningen om 

varianshomogenitet er dog ikke opfyldt ifølge Levene’s test ved en signifikans på 0,027, der indikerer at 

variansen varierer signifikant mellem variablens kategorier (se bilag 25). Ved uens varians anvendes Brown-

Forsythe testen til at korrigere F-værdien. Denne var imidlertid ikke mulig at udføre, fordi den højeste 

uddannelseskategori, forskeruddannelse ikke havde nogen varians. For at eliminere problemet blev denne 

kategori, der kun bestod af 2 respondenter, lagt sammen med lang videregående uddannelse således, at den 

højeste uddannelseskategori nu hedder lang videregående uddannelse eller højere. Efter omkodningen blev 

den oprindelige variabel erstattet med den omkodede variabel i Brown-Forsythe testen, og testen blev 

gentaget. Nulhypotesen afvises ved en signifikans på 0,016, hvor F-værdien er korrigeret for uens varians. 

Det afvises således, at der er uafhængighed mellem de to variable. Respondenternes vurdering af naturlighed 

afhænger altså af deres uddannelse. Under forudsætning af, at naturlighed har en signifikant påvirkning på 

attituden, bekræftes en indirekte sammenhæng mellem uddannelse og attitude. Hypotese H16 om, at 

forbrugernes uddannelse har en direkte påvirkning på deres attitude må dog afkræftes. 

 

7.4.2.3 Krydstabeller 

Baggrundsfaktorernes uafhængighed med kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier testes i krydstabeller 

frem for middelværdianalyse, da den kategoriske, ordinalskalerede variabel ikke egner sig til beregning af 

gennemsnit. Krydstabellerne baseres på nulhypotesen H0 om, at forventede og observerede 

værdier/frekvenser ikke afviger signifikant fra hinanden. Alternativhypotesen HA siger at der er signifikant 

forskel mellem de forventede og observerede værdier. Der anvendes et 95% signifikansniveau. De opstillede 

hypoteser vil blive bekræftet ved statistisk signifikans under 0,05 målt ved Pearson Chi-square test og styrken 

af sammenhængen vil blive vurderet ud fra Cramer’s V, der varierer mellem 0 og 1, hvor 0 betyder, at der 

ikke er nogen sammenhæng mellem tabellens variable. Krydstabellen fortolkes desuden mere detaljeret ved 

de standardiserede residualer, der viser forskellen mellem forventede og observerede frekvenser. 
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Alder og kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier 

Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem alder og kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier. En p-værdi på 0,038 betyder, at nulhypotesen om uafhængighed må 

forkastes. Cramers V på 0,189 indikerer ved 10 frihedsgrader en moderat sammenhæng (se bilag 25). 

Forbrugere over 37 år har i højere grad kendskab til probiotika. Under forudsætning af, at kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier har en signifikant påvirkning på attituden, bekræftes en indirekte 

sammenhæng mellem alder og attitude. Hypotese H15 om, at forbrugernes alder har en direkte påvirkning 

på deres attitude må dog afvises. 

 

Personlig indkomst og kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier 

Der blev desuden konstateret en signifikant sammenhæng mellem personlig indkomst og kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier. En p-værdi på 0,015 betyder, at nulhypotesen om uafhængighed må 

forkastes. Cramers V på 0,212 indikerer ved 10 frihedsgrader en moderat sammenhæng (se bilag 25). 

Respondenternes kendskab afhænger altså af deres personlige indkomst. Det fremgår af krydstabellerne, at 

forbrugere med høje indkomster i højere grad har kendskab til probiotika. Under forudsætning af, at 

kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier har en signifikant påvirkning på attituden, bekræftes en 

indirekte sammenhæng mellem personlig indkomst og attitude. Hypotese H17 om, at forbrugernes indkomst 

har en direkte positiv påvirkning på deres attitude må dog afvises. 

 

De seks baggrundsfaktorerne er nu blevet testet for uafhængighed med attitude samt de otte attitude-

determinanter. Det blev bekræftet, at attitude afhænger direkte af fordøjelsesproblemer. En række af 

baggrundsfaktorerne havde en indirekte påvirkning på attitude gennem de identificerede 

attitudedeterminanterne: Disse omfatter Alder, uddannelse, køn og personlig indkomst. Børn i hjemmet 

havde hverken direkte eller indirekte påvirkning på attituden. 

 
7.4.3 Regressionsanalyse: Overordnet TPB 

TPB opstiller en generel model, der forklarer intentionen på baggrund af attitude, subjektiv norm og opfattet 

adfærdsmæssig kontrol. På baggrund af litteraturgennemgangen blev følgende hypoteser opstillet: 

 

H3: Forbrugernes attitude til adfærden har en signifikant positiv påvirkning på deres købsintention. 

H4: Den subjektive norm har en signifikant positiv påvirkning på forbrugernes købsintention. 
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H5: Den opfattede adfærdsmæssige kontrol har en signifikant positiv påvirkning på forbrugernes 

købsintention. 

Hypoteserne testes ved at opstille en multipel regressionsmodel. Denne analysemetode forudsætter, at 

variablene er metriske og normalfordelte. Jævnfør tabel 1 i afsnit 7.1.2 om skalaniveau samt afsnit 7.1.3 om 

normalfordeling, betragtes forudsætningerne som værende opfyldt og analysen kan udføres. 

 

Opstilles modellen på baggrund af afhandlingens spørgeskemadata opnås en signifikant model, med en 

justeret R2 på 0,527 (se bilag 26). Modellen forklarer således 52,7% af variationen i intentionen, hvilket 

vurderes som værende en stor effektstørrelse. Alle variable er signifikante, som det fremgår af tabel 13, og 

hypoteserne H3, H4 og H4 kan alle bekræftes inden for et 95% signifikansniveau. Derved har attitude, 

subjektiv norm og den opfattede adfærdsmæssige kontrol en signifikant indflydelse på forbrugerens 

købsintention. 

 
Tabel 13: TPB – den overordnede model 

Variabel Standardiserede koefficienter Signifikans 

attitude_faktor 0,487 0,000 

subjektiv_norm_faktor 0,288 0,000 

adfaerdskontrol_faktor 0,127 0,003 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra spørgeskema 
 

Jævnfør afsnit 4.1 om TPB’s forudsætninger for nøjagtig forudsigelse af adfærden, fremgår det, af 

forudsætning tre, at opfattelsen af den adfærdsmæssige kontrol vidt muligt bør afspejle den faktiske 

adfærdsmæssige kontrol. Det erkendes, at respondentens evne til at besvare spørgsmålene omkring 

adfærdsmæssig kontrol må se sig begrænset af et vist abstraktionsniveau, fordi adfærden vedrører nye, 

antageligt ukendte, fødevarer. Ved anvendelse af referencepunkter til eksisterende probiotiske fødevarer på 

det danske marked samt andre funktionelle fødevarer, reduceres imidlertid denne afstand mellem opfattet 

og faktisk adfærdsmæssig kontrol mest muligt. 

 

7.4.3.1 Multikollinearitet 

Ved multipel regression er det vigtigt at afvise problemer med multikollinearitet, som opstår, hvis de 

uafhængige variable er stærkt korrelerede. Multikollinearitet aflæses ved modellens Durbin-Watson værdi 

og Condition Index samt variablenes respektive VIF- og TOL-værdier. Modellens Durbin-Watson værdi er 

1,908, hvilket ligger inden for grænseværdiernes interval på 1,5-2,5 og giver dermed ikke anledning til 
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bekymring. Modellens Condition Index ligger, med en maksværdi på 1,994 for de fire dimensioner, ligeledes 

langt under den øvre grænseværdi på 30, som indikerer alvorlige problemer. Variablenes respektive VIF-

værdier ligger alle på 1,0-1,6, hvilket er væsentligt lavere end den øvre grænseværdi på 4. Heller ikke TOL-

værdierne giver anledning til bekymring, da deres respektive værdier er over 0,6 hvilket er væsentligt højere 

end den nedre grænseværdi på 0,25. Variablene har hver en høj unik varians, der ikke kan forklares af øvrige 

uafhængige variable (se bilag 26). 

 

7.4.4 Regressionsanalyse: Underliggende attitude-determinanter 

På baggrund af litteratur, ekspertinterviews og fokusgrupper blev en række underliggende determinanter 

identificeret, som værende relevante for en forbrugeres attitudedannelse ved køb af nye probiotiske 

fødevarer. På baggrund af disse blev følgende hypoteser opstillet: 

 

Tabel 14: Hypoteser og variable 

Testet variabel Hypotese 

Smag_recoded H6: Smag har signifikant indflydelse på attituden 

Naturlighed_recoded H7: Naturlighed har signifikant indflydelse på attituden 

Oekologi_faktor 

 

H8: Økologi har en negativ påvirkning på forbrugernes attitude til 

adfærden. 

Pris_faktor 

 

H9: Forbrugernes prisfølsomhed har en negativ påvirkning på deres 

attitude til adfærden. 

Sundhedsanprisninger_faktor 
H10: Forbrugernes opfattelse af sundhedsanprisninger på probiotiske 

fødevarer har en positiv påvirkning på deres attitude til adfærden. 

Kendskab_probiotika H11: Kendskab til probiotika har signifikant indflydelse på attituden 

Sundhed_faktor 
H12: Forbrugernes opfattelse af sundheden ved probiotiske fødevarer, 

har en positiv påvirkning på deres attitude til adfærden. 

Vaner 
H13: Forbrugernes spise- og indkøbsvaner har en negativ påvirkning på 

deres attitude til adfærden. 

Fordoejelsesproblemer 

H19: Forbrugernes fordøjelsesproblemer har en positiv påvirkning på 

deres attitude og derved en indirekte positiv påvirkning på deres 

købsintention. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Resultatet af en multipel regressionsanalyse fremgår af tabel 15 nedenfor. Modellen er signifikant ved 

p=0,000 og består af 4 variable, der tilsammen forklarer 57% af variationen i attituden (se bilag 27). Hypotese 

H7, H9, H12 og H13 bekræftes. 

 
Tabel 15: Underliggende attitude-determinanter - endelig model 

Hypotese Variabel/underdeterminant Signifikans Resultat Koefficient 

H7 Naturlighed_recoded 0,012 Accepteret 0,115 

H9 Pris_faktor 0,000 Accepteret -0,429 

H12 Sundhed_faktor 0,000 Accepteret 0,349 

H13 Vaner 0,000 Accepteret -0,183 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra spørgeskema 
 
Der er ingen indikationer på alvorlige problemer med multikollinearitet i ovenstående model. Durbin-Watson 

er 1,769; VIF-værdierne ligger på 1,0-1,5 og TOL-værdier er alle over 0,6. Condition Index er 17, hvilket dog 

kan være tegn på mulige men ikke alvorlige problemer. 

 

Ikke-signifikante variable blev sorteret fra i følgende rækkefølge ud fra højeste signifikans: økologi (0,303), 

fordøjelsesproblemer (0,213), smag (0,114), sundhedsanprisninger (0,082), Kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier (0,126). Følgende hypoteser må derfor afvises: H6, H8, H10, H11 og H19. 

 

7.4.5 Adoptionsgrupper 
I litteraturgennemgangen af teorien bag Rogers 5 adoptionsgrupper blev der argumenteret for, at forbrugere 

i de forskellige grupper adskiller sig fra hinanden ved en række demografiske og adfærdsmæssige 

karakteristika. Også ekspertinterviewet med fremtidsforsker, Jeannette Mortensen gav anledning til at teste 

eventuelle sammenhænge. 

 
7.4.5.1 Adoptionsgruppernes demografi og adfærd 

Dette afsnit har til formål at identificere eventuelle demografiske karakteristika og adfærdsmønstre, der 

adskiller adoptionsgrupperne fra hinanden. 

 

Demografi 

Samtlige demografiske variable er blevet testet for uafhængighed med adoptionsgrupperne ved anvendelse 

af krydstabeller. Disse omfatter køn, alder, region, urbaniseringsgrad, uddannelse, beskæftigelse, børn i 

hjemmet, civilstand, personlig indkomst og husstandens indkomst. Resultatet af analyserne er, at alder har 
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en signifikant sammenhæng med dummyvariablen initiators ved en p-værdi på 0,028. Initiators er en 

fællesbetegnelse for innovators og early adopters. 

 

Købsfrekvens 

Sammenhængen mellem adoptionsgruppe og købsfrekvens i en krydstabel. Der konstateres en stærk, 

signifikant sammenhæng ved en P-værdi på 0,000 og Cramers V på 0,434. Det fremgår af krydstabellen med 

de standardiserede residualer, at innovators er stærkt overrepræsenteret blandt respondenter, der køber 

nye fødevarer oftere end 2 gange om ugen, mens laggards er stærkt overrepræsenteret blandt respondenter, 

der aldrig køber nye fødevarer (se bilag 28). Hypotese H20 om, at forbrugernes adoptionsgruppe har en 

påvirkning på, hvor ofte de køber nye fødevarer bekræftes. 

 

Kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier 

Teorien bag Rogers adoptionsgrupper argumenterer for, at innovators opnår tidligere kendskab til en ny 

innovation. Nulhypotesen om uafhængighed mellem forbrugernes adoptionsgruppe og kendskab til 

probiotika afvises i en krydstabel ved en signifikans på 0,04. De standardiserede residualer viser, at 

innovators og early adopters er overrepræsenteret blandt forbrugere med kendskab til probiotika, mens 

laggards er underrepræsenteret (se bilag 28). Nulhypotesen afvises og på baggrund heraf bekræftes H21 om, 

at forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på deres kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier. 

 

Prisfølsomhed 

Ved afholdelsen af fokusgrupperne var det tydeligt, at nogle forbrugere var mere prisfølsomme end andre 

ved køb af nye fødevarer. Der anvendes derfor compare means til at teste sammenhængen mellem 

adoptionsgruppe og prisfølsomhed. Nulhypotesen forkastes ved en signifikans på 0,032. Den gennemsnitlige 

prisfølsomhed er lavest blandt innovators og højest for laggards (se bilag 28). På baggrund heraf accepteres 

hypotese H22 om at forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på prisfølsomheden ved køb af nye 

probiotiske fødevarer. 

 

Intention 

Med henblik på inddragelse af adoptionsgrupperne i regressionsanalysen til forklaring af intention, vil 

sammenhængen mellem adoptionsgruppe og intention blive testet ved compare means. Nulhypotesen 

afvises ved en signifikans på 0,002 (se bilag 28). På baggrund heraf bekræftes H23 om, at forbrugernes 

adoptionsgruppe har en påvirkning på købsintentionen. Innovators, early adopters og early majority er mere 

tilbøjelige til at købe nye probiotiske fødevarer end late majority og laggards. 
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7.4.6 Regressionsanalyse: TPB og Adoptionsgrupper 

På baggrund af teorien blev følgende hypotese opstillet: 

 

H24: Betydningen af adfærdsdeterminanterne for forbrugernes købsintention varierer afhængigt af deres 

adoptionsgruppe. 

 

Hypotesen testes ved at gentage regressionsanalysen for hver af adoptionsgrupperne. Resultatet fremgår af 

tabel 16 nedenfor. 

 

Tabel 16: TPB-model pr. gruppe 

Adoptions-

gruppe 

Attitude Subjektiv norm Adfærdskontrol Justeret 

R2 

Sig. 

Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. 

Innovators 0,002 0,935 - - - - 85,0% 0,002 

Early adopters 0,044 0,236 0,000 0,485 0,011 0,259 50,6% 0,000 

Early majority 0,000 0,512 0,002 0,248 0,029 0,139 50,5% 0,000 

Late majority 0,000 0,534 0,000 0,357 - - 63,7% 0,000 

Laggards N/A 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra spørgeskema 
 
Konklusionen på ovenstående regressionsmodel er, at innovators i høj grad er drevet af deres egen attitude, 

da denne som den eneste variabel er signifikant og tilmed alene giver en forklaringsgrad på 85% (se bilag 29). 

Dog bemærkes det, at regressionen kun er baseret på de 7 observationer, der var i denne gruppe. Early 

adopters og early majority adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden ifølge regressionerne. Alle variable er 

signifikante og har en positiv indflydelse. Late majority adskiller sig fra øvrige grupper ved, at deres 

købsintention afhænger af både attitude og subjektiv norm men ikke af deres adfærdskontrol. Laggards 

udgør 3 observationer, og der kan derfor ikke laves en regression for denne gruppe. Hypotese H24 om, at 

betydningen af adfærdsdeterminanterne for forbrugernes købsintention varierer afhængigt af deres 

adoptionsgruppe accepteres. 
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7.4.6.1 Attitudedeterminanter 

I litteraturgennemgangens del 3 om Rogers 5 adoptionsgrupper blev følgende hypotese opstillet: 

 

H25: Betydningen af attitude-determinanterne varierer afhængigt af forbrugernes adoptionsgruppe. 

 

Resultatet af den multiple regressionsanalyse fremgår af tabel 17 nedenfor. Regressionen kunne ikke udføres 

for innovators og laggards, da der er for få observationer i data (se bilag 30). 

 
Tabel 17: Multipel regression, adoptionsgrupper 

Underliggende 
attitude-determinanter 

Early adopters 
R2=70,7% 
P=0,000 

Early majority 
R2=50,2% 
p=0,000 

Late majority 
R2=57,3% 
P=0,000 

Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. 
Pris -0,243 0,009 -0,517 0,000 -0,456 0,000 
Økologi 0,218 0,013 - - - - 
Sundhed 0,553 0,000 0,324 0,000 - - 
Spise- og indkøbsvaner - - -0,141 0,031 -0,234 0,006 
Sundhedsanprisninger - - - - 0,202 0,023 
Smag - - - - 0,242 0,003 
Naturlighed - - - - 0,186 0,026 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra spørgeskema 
 
Pris, sundhed og økologi forklarer tilsammen 70,7% af variationen i attituden blandt early adopters. Øvrige 

attitude-determinanter blev fjernet I følgende rækkefølge: fordøjelsesproblemer (0,643), spise- og 

indkøbsvaner (0,523), naturlighed (0,351), smag (0,266), sundhedsanprisninger (0,172) og kendskab (0,339).  

 

Pris, sundhed samt spise- og indkøbsvaner forklarer tilsammen 50,2% af variationen i attituden blandt early 

majority. Øvrige attitude-determinanter blev fjernet i følgende rækkefølge: Kendskab til probiotika (803), 

smag (0,611), sundhedsanprisninger (0,607), naturlighed (0,308), økologi (0,284) og Fordøjelsesproblemer 

(0,057). 

 

Pris, spise- og indkøbsvaner, sundhedsanprisninger og smag er alle signifikante og forklarer tilsammen 57,3% 

af variationen i attituden blandt late majority. Øvrige underdeterminanter blev fjernet I følgende rækkefølge: 

økologi (0,915), fordøjelsesproblemer (0,749), sundhed (0,338) og kendskab (0,080),  

 

På baggrund af regressionerne bekræftes hypotese H25 om, at betydningen af underliggende attitude-

determinanterne varierer afhængigt af forbrugernes adoptionsgruppe. 
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De tre modeller viste et condition index på hhv. 16,5, 15,3 og 21,9, hvilket kan indikere mulige men ikke 

alvorlige problemer med multikollinearitet. Der var ingen andre indikationer, der gav anledning til bekymring. 

Både Durbin-Watson, VIF- og TOL-værdier overholdt deres respektive grænseværdier (se bilag 30). 

 

7.4.1.1. En udvidelse af TPB 

Der blev tidligere bekræftet en signifikant positiv sammenhæng mellem købsintention og adoptionsgruppe, 

idet middelværdien er signifikant højere for early adopters og innovators. Spørgsmålet er, om denne 

variation i købsintentionen som følge af forbrugerens adoptionsgruppe også er signifikant, når den tilføjes til 

TPB-modellen sammen med de generelle adfærdsdeterminanter. I forlængelse heraf bør følgende hypotese 

derfor testes: 

 

H26: Forbrugernes adoptionsgruppe øger forklaringsgraden af købsintentionen. 

 

Hypotesen blev testet ved at tilføje variable adoptionsgruppe direkte til modellen. Det er en forudsætning 

for regressionsanalysen, at skalaniveauet er metrisk og data normalfordelt. Som udgangspunkt er variablen 

ordinalskaleret. Gennem teorien argumenteres der imidlertid for, at en forbrugers adoptionsgruppe vil være 

baseret på en måling af forbrugerens grad af innovativeness. Jævnfør Rogers teoretiske fordeling af 

grupperne, fremgår det, at der er tale om en normalfordeling. Det blev desuden, ved normalitetstest, 

bekræftet, at fordelingen i stikprøven var tilnærmelsesvis normalfordelt. Variablen adoptionsgruppe kan 

derfor både betragtes som værende ordinal- og intervalskaleret. Såfremt dette ikke var tilfældet, havde det 

været nødvendigt at opdele variablen i 5 dummy-variable. Resultatet af den udvidede TPB-model fremgår af 

tabel 18 nedenfor: 

 

Tabel 18: Udvidet TPB-model med adoptionsgruppe 
Variabel Standardiserede koefficienter Signifikans 

attitude_faktor 0,474 0,000 

subjektiv_norm_faktor 0,287 0,000 

adfærdskontrol_faktor 0,121 0,005 

adoptionsgruppe 0,097 0,023 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra spørgeskema 
 

Såfremt variablen, adoptionsgruppe tilføjes til modellen vil denne være signifikant ved p=0,000 og øge 

forklaringsgraden fra 52,7% til 53,4% (se bilag 31). Hypotese H26 accepteres. At forklaringsgraden øges, 

betyder, at variablen adoptionsgruppe forklarer en del af variationen i købsintentionen, som attitude, 
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subjektiv norm og adfærdskontrol ikke i forvejen formår at gøre. TOL-værdien viser, at variablen med 97,1% 

besidder den højeste unikke varians mellem blandt de uafhængige variable. Modellen viser i øvrigt ingen 

tegn på multikollinearitet. 

 

7.4.7 Endelig udledt TPB-model 

På baggrund af ovenstående kvantitative dataanalyser, vil afhandlingens endelige udledte TPB-model, 

inkluderende signifikansniveau og betaværdier, opstilles nedenfor. Modellen består af de determinanter, 

som har vist sig at have en signifikant påvirkning på de danske forbrugeres købsintention ved nye, probiotiske 

fødevarer. 

 
Figur 4: Endelig udledt TPB-model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Ajzens (2015) TPB-udgangspunkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturlighed         0,115 
 

Pris                    -0,429 

Sundhed             0,349 

Attitude  
0,474 

Subjektiv norm 
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Opfattet adfærds-
mæssig kontrol 
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Købsintention Købsadfærd 

Spise- og 
indkøbsvaner    -0,183 

Adoptionsgruppe 
0,097 

Baggrundsfaktorer  
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7.4.8 Hypoteseoversigt 
Resultatet af afhandlingens 26 testede hypoteser, fremgår af tabellen nedenfor. 
 
Tabel 19: Oversigt over testede hypoteser 

Testet relation Hypoteser Resultat 
Intention à Adfærd H1 Forbrugernes købsintention er den bedste prædiktor for 

deres faktiske købsadfærd. 
Afvist 

Intention +  
Opfattet adfærdsmæssig 
kontrol à Adfærd 

H2 Forbrugernes købsintention er sammen med den opfattede 
adfærdsmæssige kontrol, den bedste prædiktor for deres 
faktiske købsadfærd. 

Bekræftet 

Adfærdsdeterminanter 
Attitude à Intention H3 Forbrugernes attitude til adfærden har en signifikant positiv 

påvirkning på deres købsintention. 
Bekræftet 

Subjektiv norm à Intention H4 Forbrugernes opfattede subjektive norm i forhold til 
adfærden har en signifikant positiv påvirkning på deres 
købsintention. 

Bekræftet 

Opfattet adfærdsmæssig 
kontrol à Intention  

H5 Forbrugernes opfattede adfærdsmæssige kontrol i forhold 
til adfærden har en signifikant positiv påvirkning på deres 
købsintention. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe à 
Intention 

H23 Forbrugernes købsintention afhænger af deres 
adoptionsgruppe 

Bekræftet 

Underliggende attitude-determinanter 
Smag à Attitude H6 Forbrugernes forventning til smagen har en positiv 

påvirkning på deres attitude til adfærden. 
Afvist 

Naturlighed à Attitude H7 Forbrugernes opfattelse af naturlighed har en positiv 
påvirkning på deres attitude til adfærden. 

Bekræftet 

Økologi à Attitude 
 

H8 Økologi har en negativ påvirkning på forbrugernes attitude 
til adfærden. 

Afvist 

Pris à Attitude H9 Forbrugernes prisfølsomhed har en negativ påvirkning på 
deres attitude til adfærden. 

Bekræftet 

Sundhedsanprisninger à 
Attitude 

H10 Forbrugernes opfattelse af sundhedsanprisninger på 
probiotiske fødevarer har en positiv påvirkning på deres 
attitude til adfærden. 

Afvist 

Kendskab til probiotika/ 
mælkesyrebakterier à 
Attitude 

H11 Forbrugernes kendskab til probiotika/ 
mælkesyrebakterier har en positiv påvirkning på deres 
attitude til adfærden. 

Afvist 

Sundhed à Attitude 
 

H12 Forbrugernes opfattelsen af sundheden ved probiotiske 
fødevarer, har en positiv påvirkning på deres attitude til 
adfærden. 

Bekræftet 

Spise- og indkøbsvaner à 
Attitude 

H13 Forbrugernes spise- og indkøbsvaner har en negativ 
påvirkning på deres attitude til adfærden. 

Bekræftet 

Baggrundsfaktorer 
Køn (indirekte à) Intention  H14 Forbrugernes køn har en indirekte påvirkning på deres 

købsintention. 
Afvist 

Alder (indirekte à) 
Intention 

H15 Forbrugernes alder har en indirekte påvirkning på deres 
købsintention. 

Afvist 

Uddannelsesniveau 
(indirekte à) Intention  

H16 Forbrugernes uddannelse har en indirekte påvirkning på 
deres købsintention. 

Afvist 
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Indkomst (indirekte à) 
Intention 

H17 Forbrugernes indkomst har en indirekte påvirkning på deres 
købsintention. 

Afvist 

Børn i hjemmet (indirekte 
à) Intention 

H18 Børn i hjemmet har en indirekte påvirkning på forbrugernes 
købsintention. 

Afvist 

Sygdom (indirekte à) 
Intention 

H19 Forbrugernes sygdom har en indirekte påvirkning på 
forbrugernes købsintention. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe 
Adoptionsgruppe à 
Købsfrekvens 

H20 En forbrugeres adoptionsgruppe har signifikant indflydelse 
på, hvor ofte de køber nye fødevarer. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe à 
Kendskab til probiotika/ 
mælkesyrebakterier 

H21 Forbrugernes adoptionsgruppe har påvirkning på deres 
kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe à Pris H22 Forbrugernes adoptionsgruppe har en påvirkning på 
prisfølsomheden ved køb af probiotiske fødevarer. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe à 
Adfærdsdeterminanter 

H24 Betydningen af adfærdsdeterminanterne for forbrugernes 
købsintention afhænger af deres adoptionsgruppe. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe à 
Attitudedeterminanter 

H25 Betydningen af attitudedeterminanterne for forbrugernes 
købsintention afhænger af deres adoptionsgruppe. 

Bekræftet 

Adoptionsgruppe à 
Intention 

H26 Forbrugernes adoptionsgruppe øger forklaringsgraden af 
købsintentionen. 

Bekræftet 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

8. DISKUSSION AF RESULTATERNE  

I dette afsnit vil afhandlingens resultater blive diskuteret og sammenholdt med tidligere forskning på 

området. Det vil ligeledes vurderes hvilke konsekvenser, som det videnskabsteoretiske ståsted har for 

genreraliserbarheden af afhandlingens resultater.   

 
8.1 RESULTATER SAMMENHOLDT MED TEORETISK UDGANGSPUNKT  

I de følgende afsnit vil undersøgelsens kvalitative og kvantitative resultater blive diskuteret og sammenholdt 

med til tidligere forskning på området. Eventuelle uoverensstemmelser vil blive søgt forklaret gennem 

supplerede kvalitative og kvantitative metoder samt diskussion af metodiske implikationer for validitet og 

reliabilitet. 

 

8.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

TPB opstiller en generaliseret model, der forklarer et individs intention om at udføre en specifik adfærd. 

Attituden, den subjektive norm og den opfattede adfærdsmæssig kontrol vurderes tilsammen, ifølge teorien, 

som værende den bedste prædiktor for en forbrugeres intention. Modellen antager signifikante positive 

påvirkninger på intentionen med det forbehold, at styrken af sammenhængen mellem de respektive 

determinanter og intentionen vil variere afhængigt af den specifikke adfærd, der defineres. Den specifikke 
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adfærd, som afhandlingen undersøger har ikke tidligere været undersøgt i lignende studier. Det kan dog give 

mening at sammenligne resultatet med resultater fra lignende forbrugeradfærdsstudier om funktionelle 

fødevarer. Tidligere studier har påvist signifikante sammenhænge mellem alle tre adfærdsdeterminanter, 

men attituden viser sig konsekvent, som værende den absolut stærkeste adfærdsstyrende determinant. 

Urala & Lähteenmäki (2004) fandt for eksempel, at en positiv attitude overfor for funktionelle fødevarer er 

en særligt stærk prædiktor for brugen af sådanne fødevarer. 

 

Professor Torben Hansen bekræfter ligeledes, at attituden vil være en stærk prædiktor for købsintentionen 

ved nye probiotiske fødevarer. Han bekræfter desuden, at den subjektive norm i høj grad vil have en 

påvirkning på købsintentionen ved nye fødevarer, generelt men afviser imidlertid fuldstændigt, at den vil 

have nogen påvirkning på intentionen ved nye probiotiske fødevarer, idet han vurderer, at det udelukkende 

vil være det funktionelle frem for det sociale købemotiv hos forbrugeren, der driver købsintentionen. Selvom 

Torben afviser betydningen af den subjektive norm på intentionen, er hans hypotese ikke modstridende med 

teorien, der netop siger, at betydningen af de respektive adfærdsdeterminanter for intentionen, vil variere 

afhængigt af den specifikke adfærd, der undersøges. Fremtidsforsker Jeannette Mortensen vil dog ikke afvise 

den subjektive norm som værende en relevant determinant for købsintentionen og fremhæver desuden, at 

det funktionelle og sociale købemotiv ikke er gensidigt ekskluderende i praksis. Afhandlingens kvalitative 

forbrugerindsigter bekræftede, at betydningen af det sociale element ikke bør negligeres, selvom 

købemotivet er overvejende funktionelt. I de afholdte fokusgrupper var der bred enighed om, at deltagerne 

lod sig påvirke af nære og perifere sociale relationer såvel som offentlige personer. Det var dog en 

forudsætning, at influenten havde en vis ethos, der kunne reducere usikkerheden omkring rigtigheden af 

fødevarens funktionalitet. Adfærdskontrollens betydning gav ikke anledning til uoverensstemmelser mellem 

teori, ekspertviden og kvalitativ forbrugerindsigt. Torben Hansen fremhævede dog, at fraværet af det 

økonomiske element og den afledte opfattede risiko ved kortvarige forbrugsgoder, såsom fødevarer, ville 

reducere, men ikke eliminere, betydningen af den opfattede adfærdsmæssige kontrol i forhold til større køb. 

 

I en multipel regressionsanalyse forklarede attitude, subjektiv norm og adfærdskontrol tilsammen 52,7% af 

variationen i købsintentionen. Ved simple regressioner forklarer de tre adfærdsdeterminanter henholdsvis 

46%, 33,8% og 6,8% af variationen i intentionen (se bilag 32). Dette bekræfter den indledende antagelse om, 

at attituden er den stærkeste enkeltstående prædiktor for intentionen, som også blev anvendt som argument 

for dekonstruktion af netop denne determinant. Det bemærkes, at den opfattede adfærdsmæssige kontrol 

er en relativt svag, men signifikant prædiktor. Dette er, jævnfør Torbens Hansens rationale, en mulig 

konsekvens af fraværet af det økonomiske element. En anden mulig forklaring er det høje 
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abstraktionsniveau, der forringer validiteten af respondenternes besvarelser. Abstraktionsniveauet må 

betragtes som værende højt, fordi respondenterne ikke har haft mulighed for at foretage en begrundet 

vurdering. Respondenterne har selv måtte konstruere en potentiel købssituation, der ikke tidligere har 

fundet sted. En tredje mulig forklaring kan findes i dataanalysens metode, herunder anvendelsen af faktorer 

frem for selvstændige variable. Ved reliabilitetsanalysen viste adfærdskontrol-faktoren en Cronbach’s Alpha 

på 0,631, hvilket betyder, at faktoren har elimineret 36,9% af de underliggende variables kombinerede 

varians. Til sammenligning bevarede intentionen 89,5% af variansen, attituden 83,2% og subjektiv norm 

79,7% (se bilag 23). Mulige løsninger på problemet med den tabte varians ville være (1) at bibeholde de 

underliggende målevariable som to selvstændige variable eller (2) kun at inddrage én af de to underliggende 

målevariable. Hvis den multiple regressionsanalyse gentages, hvor adfærdskontrollens to underliggende 

variable bevares som to selvstændige variable, vil kun den ene variabel (autoritet) være signifikant. Dette 

vurderes dog ikke som værende optimalt jævnfør teorien, der understreger vigtigheden af at måle 

adfærdskontrollen gennem både autoritet og kapacitet. Dette blev også brugt som argument for dannelsen 

af faktoren i den konfirmative faktoranalyse i afsnit 7.4. 

 

På baggrund af attitudens særligt stærke sammenhæng med intentionen, blev det vurderet som værende 

særligt relevant at foretage en dekonstruktion af netop denne determinant for at nedbryde kompleksiteten 

og reducere abstraktionsniveauet. Ni underliggende attitude-determinanter blev identificeret og opstillet 

som hypoteser. Disse omfatter smag, pris naturlighed, økologi, sundhedsanprisninger, kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier, sundhed, spise- og indkøbsvaner samt fordøjelsesproblemer.  

 

8.1.1.1 Smag 

Særligt smagens betydning er blevet bekræftet gennem talrige studier (Childs, 1997; Gilbert, 2000; Lyly, 

Roininen, Honkapää, Poutanen, & Lähteenmäki, 2007; Nielsen, Bech-Larsen, & Grunert, 1998; Poulsen J. B., 

1999; Tuorila & Cardello, 2002; Urala & Lähteenmäki, 2003) Også I fokusgrupperne, blev smagen fremhævet 

som værende afgørende. Deltagerne gav dog primært udtryk for, at det var en hygiejnefaktor. Den generelle 

holdning var, at det ville påvirke deres attitude negativt, hvis smagen af fødevaren med probiotika afveg fra 

en tilsvarende fødevare uden probiotika. Dette gjorde sig gældende for funktionelle fødevarer generelt. 

Funktionaliteten forventes at tilføre merværdi til produktet udelukkende i form at funktionalitet frem for 

nydelse. Dette stemmer overens med Torben Hansens skelnen mellem netop disse elementer. 

 

Hypotese H6 blev afkræftet ved en multipel regressionsanalyse sammen med øvrige underliggende 

attitudedeterminanter. Variablen blev fjernet ved p=0,114. Der er således uoverensstemmelse mellem 
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afhandlingens kvantitative resultat og forudgående data fra både teori, ekspertviden og forbrugerindsigt. At 

hypotesen er testet ved en regression, der er multipel, har imidlertid den konsekvens for resultatet, at 

signifikans og koefficient påvirkes af samspillet mellem de uafhængige variable, der ofte vil ”kæmpe” om at 

forklare den samme varians i den afhængige variabel. Resultatet vil sandsynligvis være anderledes, hvis der 

udføres en korrelationsanalyse eller en simpel regressionsanalyse. Udføres en simpel regression mellem 

smag og attitude vil sammenhængen ved p=0,677 dog fortsat ikke være signifikant (se bilag 32). Resultatet 

giver derfor ikke anledning til yderligere diskussion af resultatet. 

 

8.1.1.2 Pris 

Tidligere studier har påvist, at forbrugere kun i begrænset omfang er villige til at acceptere en prisøgning på 

funktionelle fødevarer, sammenlignet med traditionelle fødevarer. Jonas og Beckmann (1998) fandt, at 

forbrugernes manglende villighed til at betale mere for fødevarer med funktionel berigelse, sammenlignet 

med dem uden berigelse, skyldtes, at de ikke oplevede en merværdi. Professor Torben Hansen bekræftede, 

at forbrugerne generelt betragter den funktionelle komponent som en tillægsværdi. Ifølge Torben Hansen er 

pris en determinant, der er særligt afgørende for forbrugerens attitude: ”Danskerne er meget tilbøjelige til 

at dele det op i det, der er funktionelt […], hvilket vi gerne vil have billigt, og så er der andre ting, hvor vi siger, 

at her er det faktisk nydelsesorienteret, så vi er villige til at betale ekstra”. Han understreger, at attituden 

afhænger af, hvor meget forbrugeren er villig til at betale for added value, velvidende, at de ikke har brug for 

det, fordi de ikke har fordøjelsesproblemer: ”[…] det er virkelig svært at få forbrugeren til at betale ekstra for 

noget, der ikke er et problem. […] Prisen kan derfor opfattes som en begrænsning”. Dette er desuden et fund, 

som tidligere studier har gjort. Forbrugernes accept af prisøgningen ser ud til at være begrænset af, at de 

funktionelle fødevarer er relateret til en sygdom, som direkte influerer forbrugerne i den nærmeste fremtid 

(Menrad, 2001). I fokusgruppen blev det også meget tydeligt, at forbrugerne kun i begrænset omfang var 

villige til at betale en merpris og det var desuden en forudsætning, at de oplevede en reel merværdi i form 

af funktionaliteten: ”Hvis man fortsat var overbevist om alle de der gode egenskaber, så ville jeg jo syntes jeg 

fik noget mere”. 

 

Resultatet af den kvantitative test bekræftede såvel det teoretiske udgangspunkt som ekspertviden og den 

kvalitative forbrugerindsigt. Prisen var én af de i alt 4 signifikante prædiktorer for attituden. Der var en 

signifikant, positiv sammenhæng ved p=0,000 og en betaværdi på -0,429. Variablens koefficient var negativ 

og bekræftede således H9 om, at pris har en negativ effekt på attituden. En simpel regression viser, at pris 

alene forklarer 43,4% af variationen i attituden og er dermed en meget stærk prædiktor for attituden (se 
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bilag 32). Jævnfør overensstemmelsen mellem undersøgelsens resultater vurderes det ikke som værende 

nødvendigt at udføre yderligere supplerende tests. 

 
8.1.1.3 Naturlighed 

Studier i funktionelle fødevarer har fundet, at forbrugere oplever funktionelle fødevarer som værende 

mindre naturlige som følge af den forarbejdning, der har fundet sted, hvor fødevaren er blevet beriget med 

en funktionel ingrediens (Jonas & Beckmann, 1998; Poulsen J. B., 1999). Bech-Larsen et al. (2001) påviste en 

modsatrettet sammenhæng, hvor forbrugerne i højere grad associerede berigelsen med naturlighed.  

 

Sammenhængen mellem den opfattede naturlighed og attituden blev testet kvantitativt ved en multipel 

regression sammen med øvrige identificerede attitudedeterminanter. Resultatet var, at naturlighed udgjorde 

én af de i alt 4 signifikante variable. Der var en signifikant, positiv sammenhæng ved p=0,012 og en betaværdi 

på 0,115 og bekræftede således H7 om, at naturlighed har en positiv effekt på attituden. En simpel regression 

viser, at naturlighed alene kan forklare 15,1% af variationen i attitude (se bilag 32). 

 

Resultatet stemmer desuden overens med de negative associationer, der blev forbundet med kunstighed i 

fokusgruppeinterviewsene. I fokusgrupperne var der en klar konsensus blandt deltagerne om, at berigelsen 

med funktionelle ingredienser enten gjorde fødevaren mindre naturlig eller ikke havde nogen effekt på 

oplevelsen af naturligheden. Den opfattede naturlighed var afhængig af kategorien. Dette forklarer delvist, 

hvorfor tidligere studier på området har givet forskellige resultater. Der var dog ingen af deltagerne, for hvem 

berigelsen med probiotika øgede den opfattede naturlighed af fødevaren. 

 

En sekundær indsigt, som kunne udledes af de kvantitative tests, var, at forbrugerne skelner mellem 

kunstighed og naturlighed. De to begreber vurderes ikke som værende direkte modsætninger. Der blev 

udført en konfirmativ faktoranalyse i form af en reliabilitetsanalyse for at undersøge muligheden for at danne 

en faktor bestående af naturlighed og kunstighed. Cronbach’s alpha var væsentligt lavere end den nedre 

grænseværdi på 0,6. Dette betød, at der ikke var grundlag for at danne en faktor bestående af disse to 

variable, da de ikke havde tilstrækkelig korrelation. 

 

8.1.1.4 Økologi 

Der er en generel uenighed mellem tidligere studier omkring, hvorvidt økologi påvirker forbrugernes attitude 

over for funktionelle fødevarer positivt eller negativt. Der er dog enighed om, at det har en påvirkning. 

Danske forbrugere har generelt en meget positiv attitude til såvel indtagelsen og købet af økologiske 
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fødevarer (Bech-Larsen, Grunert, & Poulsen, 2001; Al-Swidi, Hugue, Hafeez, & Shariff, 2013). Bech-Larsen et 

al. (2001) fandt dog, at danske forbruger oplever en konflikt mellem økologi og funktionel berigelse.  

 

Den kvantitative test af sammenhængen mellem økologi og attitude fandt, at økologi ikke var en signifikant 

prædiktor for attituden. H8 om at økologi har en negativ effekt på attituden blev derfor afvist ved p=0,303. 

Teoriens modsatrettede resultater giver grund til at overveje sandsynligheden for, at resultatet vil være 

anderledes, hvis der udføres korrelationsanalyse eller simpel regression. Udføres en simpel regression vil der 

være en signifikant positiv sammenhæng med en betaværdi på 0,332 ved p=0,000. Økologi alene forklarer 

10,7% af variationen i attituden (se bilag 32). Resultatet af de opstillede hypoteser afhænger altså i høj grad 

af, hvilken metode, der anvendes. 

 

Resultatet af den simple regression bekræfter den kvalitative data opnået gennem ekspert- og 

fokusgruppeinterviews. Professor Torben Hansen afviste, at forbrugerne vil opleve kombinationen af økologi 

og funktionel berigelse som værende inkonsekvent, idet han pointerede, at det kan udgøre en potentiel 

merværdi for forbrugeren, såfremt forbrugeren i forvejen tillægger økologi en værdi. Forbrugerindsigten fra 

fokusgrupperne supplerede Torbens forklaring ved at fremhæve betydningen af økologi for den oplevede 

troværdighed. I øvelsen, hvor deltagerne skulle placere et produkt på en række bipolare skalaer ud fra deres 

umiddelbare associationer var det tydeligt, at fødevarer med probiotika, der samtidig var økologiske blev 

vurderet som værende mere troværdige. Der blev argumenteret for økologi som værende en slags 

blåstempling af produktet og en garant for fødevarens kvalitet og renhed. Ingen af respondenterne gav 

udtryk for, at økologi havde en negativ effekt på deres attitude. 

 

8.1.1.5 Sundhedsanprisninger 

Ifølge Bech et al. (2001) har brugen af sundhedsanprisninger en potentiel positiv effekt på de danske 

forbrugeres accept af funktionelle fødevarer. Forklaringen er, at tilliden til sundhedsanprisningen har en 

tendens til at tilsidesætte forbrugerens egen, objektive evaluering af fødevarens basale kvaliteter. Torben 

Hansen fremhævede denne problemstilling som værende særligt aktuel ved funktionelle fødevarer. Han 

mener, at sundhedsanprisninger har en stærk effekt. I fokusgrupperne havde forbrugerne dog forskellige 

holdninger til sundhedsanprisninger. 

 

Resultatet af analysen stemmer dog ikke helt overens med teori og ekspertviden. Hypotese H10 om, at 

sundhedsanprisninger har en signifikant positiv påvirkning på attituden blev forkastet ved p=0,082. En simpel 

regression viser dog, at variablen er signifikant ved p=0,000 med en positiv betaværdi på 0,273 og kan 
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forklare 7,1% af variationen i attituden, såfremt den står alene (se bilag 32). At sammenhængen er positiv, 

bekræfter Torben Hansens forklaring omkring virkningen af sundhedsanprisninger på forbrugernes attitude. 

Flere af deltagerne i fokusgrupperne gav dog udtryk for en afvisende attitude over for sundhedsanprisninger. 

Særligt én mandlig deltager uden kendskab til probiotika fremhævede sundhedsanprisninger som 

utroværdige. Andre fremhævede ernæringsanprisninger som værende mere troværdige, mens øvrige 

sundhedsanprisninger blev opfattet som misledende. Blandt andre deltagere igen blev sundhedsanprisninger 

betragtet mere positivt, fordi de gør det nemmere at afkode produktets funktionelle egenskaber. At 

fokusgruppedeltagerne beretter om en generel skepsis til sundhedsanprisninger kan skyldes, at de i 

konteksten af fokusgruppen bliver bedt om at give en egenvurdering af deres tillid til sundhedsanprisninger. 

I en naturlig kontekst, vil forbrugerens adfærd ved køb af fødevarer sandsynligvis i højere grad afspejle en 

mere ubevidst attitude over for sundhedsanprisninger end dén bevidste attitude, der bliver italesat i 

fokusgruppeinterviewet. 

 

8.1.1.6 Kendskab 

Tidligere studier har påvist, at danske forbrugeres attitude til funktionelle fødevarer er positiv, hvis de kender 

til den berigende ingrediens samt dennes funktion (Bech-Larsen, Grunert, & Poulsen, 2001).  

 

Trods overensstemmelsen mellem tidligere studier kunne den positive sammenhæng ikke bekræftes i den 

multiple regression. Kendskab blev fjernet ved p=0,126. H11 blev afvist. En simpel regression giver imidlertid 

et andet resultat. Resultatet er en p-værdi på 0,000, en betaværdi på 0,294, der indikerer en positiv 

sammenhæng og en forklaringsgrad på 8,3% (se bilag 32). 

 

Den positive sammenhæng bekræfter indsigten fra fokusgruppe 1 uden kendskab, hvor deltagernes 

attitudedannelse i høj grad var udfordret ved fraværet af deres forudgående kendskab til probiotika. De 

udtrykte generelt villighed til at foretage prøvekøb men havde svært ved at forholde sig til fødevarernes 

funktionelle egenskaber. Abstraktionsniveauet var højt, da de blev bedt om at sætte ord på deres 

associationer til probiotika. En deltager fortæller, at kendskabet til de funktionelle egenskaber er en 

forudsætning for, at hun kan danne en holdning til den pågældende fødevare: ”Altså for mig som forbruger 

er det nemmere at forholde sig til det, hvis jeg ved, hvad den gør ved kroppen frem for […] et eller andet, som 

jeg ikke engang kan udtale eller aner hvad er”. 
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8.1.1.7 Sundhed 

Ifølge tidligere studier er forbrugernes attitude til probiotiske fødevarer i høj grad drevet af en stigende 

erkendelse af, at kosten påvirker deres sundhed (Bech-Larsen, Grunert, & Poulsen, 2001). Funktionelle 

fødevarer er dog samtidig udfordret af, at selve berigelsen har negative associationer til tilsætningsstoffer, 

som opleves af danske forbrugere som værende usunde og skadelige for kroppen (Bech-Larsen, Grunert, & 

Poulsen, 2001).  

 

Trods den modsatrettede forskning i sammenhængen mellem sundhed og attituden til funktionelle 

fødevarer blev hypotesen H12 om en signifikant positiv sammenhæng bekræftet ved p=0,000 og med en 

betaværdi på 0,348 der viser en positiv sammenhæng. Suppleres der med en simpel regression vil sundhed 

alene forklare 37,2% af variationen i attituden (se bilag 32). Der er altså tale om en stærk enkeltstående 

prædiktor. 

 

Forbrugerens opfattelse af sundheden ved probiotiske fødevarer virker dog væsentligt mere kompleks at 

dømme ud fra indsigten fra fokusgrupperne. Ikke desto mindre er der bred enighed om, hvornår en probiotisk 

fødevare kan vurderes som værende sund. Det vurderes som værende afgørende, at de funktionelle 

egenskaber kan ses som en logisk forlængelse af de positive egenskaber, som fødevaren allerede besidder. 

Den opfattede sundhed af berigelsen med probiotika forudsætter, at forbrugeren i forvejen associerer 

fødevarekategorien med sundhed. ”Det virker totalt utroværdigt, hvis det bliver tilføjet til slik […] det er totalt 

clash”. Netop betydningen af fødevarekategorien er også blevet undersøgt i tidligere studier. Disse har dog 

givet modstridende resultater. Poulsen (1999) fandt f.eks., at de danske forbrugere er mere interesseret i at 

købe funktionelle fødevarer, hvor kombinationen af fødevare og berigelse forekommer naturlig, frem for 

kunstig. Dette stemmer overens med indsigten fra fokusgrupperne. Andre undersøgelser har vist, at 

forbrugerne finder det mere acceptabelt, når funktionelle berigelser tilføres fødevarer, som opfattes usunde 

frem for sunde (Bech-Larsen & Grunert, 2003). En mulig forklaring kan findes i afsnittet om naturlighed. 

Forbrugerne i fokusgrupperne forbandt i høj grad sundhed med naturlighed. Forbrugere, der i forvejen har 

en association mellem berigelse og kunstighed, vil også opleve den berigede fødevare som usund. Dermed 

elimineres dissonansen mellem sund og usund. Dette er muligvis en søgt forklaring, og ingen studier har 

forsøgt at nedbryde kompleksiteten i denne sammenhæng. 

 

8.1.1.8 Spise- og indkøbsvaner 

Mange danske forbrugere udtrykker et generelt ønske om at leve sundere og de er bevidste omkring den 

rolle som kosten spiller (Brunsø, Grunert, & Bredahl, 1996). De er dog samtidigt tilbageholdende med at 
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ændre spisevaner. En umiddelbar vurdering ville være, at disse vaner udgør en hindring for udnyttelsen af 

potentialet for nye probiotiske fødevarer. Tidligere studier påstår dog, at disse spise- og indkøbsvaner faktisk 

har en positiv påvirkning på attituden til funktionelle fødevarer. Rationalet bag en sådan hypotese er, at 

funktionelle fødevarer gør det formentlig muligt for en forbruger at leve et sundere liv, uden at ændre deres 

spisevaner (Bech-Larsen & Grunert, 2003), hvilket skaber potentiale for funktionelle fødevarer (Bech-Larsen 

& Grunert, 2003).  

 

Resultatet af den kvantitative test var, at spise- og indkøbsvaner blev inkluderet i modellen som værende én 

af de 4 signifikante attitudedeterminanter, og hypotese H13 blev derfor bekræftet ved p=0,000. Betaværdien 

på -0,183 viste en negativ sammenhæng. En simpel regression viser en forklaringsgrad på 3,3% (se bilag 32). 

Der er altså ikke tale om en særlig stærk enkeltstående prædiktor. 

 

Resultatet stemmer overens med Torben Hansen forklaring. Han argumenterede for, at vaner i højere grad 

vil udgøre en hindring for dannelsen af en positiv attitude til nye probiotiske fødevarer, idet han 

understreger, at ”[nogle forbrugere] er ikke så tilbøjelige til at skifte, og til at prøve noget andet. […] det vil 

ofte være sådan, at dem, der er meget konservative”. Denne forbrugergruppes fødevareindkøb vil antageligt 

være mere præget af vaner og ikke køb af nye fødevarer. Også i fokusgrupperne blev vaner fremhævet som 

værende en hindring. En forbruger udtaler sig om betydningen af sine indkøbsvaner og siger at ”det er ikke 

fordi, at jeg ikke egentlig ikke vil prøve det - det er egentlig bare fordi, at jeg er ret struktureret og nu har jeg 

lavet en liste og så er det sådan det bliver, mere eller mindre”. På baggrund af dette citat, bør det 

genovervejes hvorvidt variablen i virkeligheden er en mere passende determinant for den opfattede 

adfærdsmæssige kontrol. Forbrugerne i fokusgruppen fremhæver især, at deres spise- og indkøbsvaner 

forårsager en uoverensstemmelse mellem ønsket om køb og adfærden. 

 

Overvejelserne omkring, hvorvidt spise- og indkøbsvaner bør betragtes som en mere passende determinant 

for adfærdskontrol, fordrer en ekstra test. Der udføres derfor en simpel regression mellem spise- og 

indkøbsvaner vaner og den opfattede adfærdsmæssige kontrol. P-værdien for sammenhængen er 0,104 og 

der er dermed ikke belæg for, at adfærdskontrol i stedet bør indgå som determinant under adfærdskontrol 

(se bilag 32). 

 

8.1.1.9 Fordøjelsesproblemer 

Torben Hansen fremhævede, at særligt fordøjelsesproblemer må forventes at have en påvirkning på 

attituden netop fordi, det funktionelle købemotiv gør sig særligt gældende ved probiotiske fødevarer. Også i 
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fokusgruppen blev der flere gange argumenteret for, at deltagerne ikke følte et behov for fødevarens 

funktionalitet. Også teorien fremhæver betydningen af sygdom for attituden over for funktionelle fødevarer. 

Trods overensstemmelsen mellem tidligere studier, ekspertviden og den kvalitative forbrugerindsigt kunne 

den positive sammenhæng ikke bekræftes i den multiple regression. Fordøjelsesproblemer blev fjernet ved 

p=0,213 og H19 blev afvist. En simpel regression giver imidlertid et andet resultat. Resultatet er en p-værdi 

på 0,009, en betaværdi på 0,160, der indikerer en positiv sammenhæng og en forklaringsgrad på 2,2% (se 

bilag 32). 

 

Resultatet af de kvantitative tests var, at pris, naturlighed, sundhed samt spise- og indkøbsvaner var 

signifikante ved forklaringen af en forbrugers attitude. De 4 attitudedeterminanter forklarer tilsammen 57% 

af variationen i attituden. 

 
8.1.2 Adoptionsgrupper 

Der var stor uenighed mellem eksperterne omkring, hvorvidt en forbrugeres adoptionsgruppe havde 

betydning for deres attitude og købsintention. 

 

8.1.2.1 Involvering og opfattet risiko 

Rogers’ adoptionsgrupper er baseret på teorien Diffusion of Innovations. Teorien fremhæver risikovillighed 

som værende en af de primære årsager til, at nogle forbrugere er mere tilbøjelige end andre til at adoptere 

en ny innovation på et tidligt stadie end andre. Af denne årsag blev teorien tidligere hovedsageligt anvendt 

med afsæt i køb af langvarige forbrugsgoder eller investeringer i anlægsaktiver, hvor involveringen kunne 

antages at være høj. Professor Torben Hansen mente af samme grund ikke, at Rogers adoptionsgrupper ville 

have nogen betydning for forbrugernes købsintention af nye probiotiske fødevarer, idet involveringen måtte 

antages at være meget lille ved fødevarer generelt. Teorien har, siden sin introduktion, vist sin brede 

anvendelighed, også på kortvarige forbrugsgoder såsom fødevarer. Man betragter i højere grad 

adoptionsgrupperne ud fra den generelle disposition, innovativeness. Til trods herfor mente Torben dog 

fortsat, at det var en ufravigelig forudsætning for adoptionsgruppernes betydning, at forbrugeren oplevede 

en risiko ved købet. Ved en høj involvering, vil forbrugeren enten udvise problemløsende eller 

loyalitetsbaseret adfærd afhængigt af erfaringsgraden. Torben mener altså, at teorien kun er anvendelig på 

disse købsadfærdstyper og ikke kan anvendes ved fødevarer, hvor involveringen er lav, herunder ved 

variationssøgende adfærd eller rutineadfærd. 
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8.1.2.2 Variationssøgning og nydelsesorientering 

Torben bekræfter dog, at nogle forbrugergrupper er mere tilbøjelige end andre til at prøve nye fødevarer 

og forklarer, at det er forventningen om nydelse, der driver en forbrugeres variationssøgning. Han afviser 

imidlertid, at forbrugere vil udvise prøvende og variationssøgende adfærd ved købet af funktionelle 

fødevarer netop pga., at det er det funktionelle købemotiv, der gør sig gældende. Fraværet af nydelsens 

betydning blev delvist bekræftet i regressionsanalysen, der afslørede, at smagen ikke var en signifikant 

attitudedeterminant. Hypotese H20 om adoptionsgruppernes sammenhæng med købsfrekvens af nye 

fødevarer blev bekræftet i en krydstabel ved p=0,000. De åbne spørgsmål i spørgeskemaet indikerede 

desuden, at variationssøgning havde en sammenhæng med køb af probiotika (se bilag 17). En respondent 

skrev f.eks. at vedkommende bevidst havde købt en probiotisk fødevare, fordi ”det var spændende at prøve 

noget nyt, og så er det en bonus, at det kan noget godt for kroppen”. En anden respondent gav udtryk for, 

at ”mental” nydelse faktisk havde betydning for købet med argumentet om, at ”Det giver én en følelse af 

at gøre noget godt for sig selv”. Dog bekræftede de fleste af besvarelserne Torben Hansens argument om, 

at det hovedsageligt er det funktionelle motiv, der gør sig gældende for køb af probiotiske fødevarer. 

 

8.1.2.3 Variationssøgning og den generelle disposition 

Fremtidsforsker Jeannette Mortensen er af en anden overbevisning end Torben Hansen. Hun er enig i, at 

variationssøgning udgør en drivkraft for at prøve nye fødevarer, men mener omvendt ikke, at betydningen 

vil blive elimineret eller reduceret ved nye probiotiske fødevarer blot fordi de er baseret på funktionalitet 

frem for nydelse. Hun mener, at der vil være en klar sammenhæng mellem en forbrugeres adoptionsgruppe, 

grad af variationssøgning og deres generelle attitude over for nye probiotiske fødevarer. Jeannettes 

forklaring er, at variationssøgning er et generelt personlighedstræk, der påvirker forbrugerne ubevidst og 

afspejler sig i karaktertræk som nysgerrighed, kreativitet og en positiv attitude over for innovationer og 

forandring i det hele taget. Hun mener heller ikke at variationssøgning nødvendigvis er bundet op på 

forventningen om nydelse. Rationalet bag denne sammenhæng stemmer overens med teorien, der definerer 

forbrugerens adoptionsgruppe ud fra en generel disposition i form af innovativeness frem for mere 

produktspecifikke behov. Det er denne disposition, der driver innovators mens laggards holdes tilbage af 

modstand mod forandring, der gør deres adoption langsommere. Dette stemmer overens med teorien men 

afspejler sig også i kritikken af teorien. Modstand imod forandring er netop ét af kritikpunkterne ved Rogers 

teori. Individual-blame bias, dækker over problematikken i, at diffusion oftest ses ud fra et kommercielt 

perspektiv. Konsekvensen er, at adoption ses som et resultat af forbrugerens innovativeness. Hvis en 

forbruger ikke adopterer en innovation, må det skyldes, at forbrugeren er en laggard, der yder irrationel 

modstand mod forandring. Denne bias er en mulig forklaring på Torben og Jeannettes forskellige vurderinger 
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af adoptionsgruppernes anvendelighed. Jeannette pointerer ligeledes, at vi som forbrugere generelt er 

langsomme om at ændre vores adfærd, fordi vi har en sund skepsis og i øvrigt ”[…] ikke bare tager brands 

eller medier eller politikeres holdninger for gode varer. Vi er veluddannet, så det er den der kritiske stemme 

som gør, at vi stiller spørgsmålstegn og det gør, at adoption af trends er langsommere”. Hun giver dermed 

ikke udtryk for at være underlagt denne bias. Desuden har hun som fremtidsforsker ikke en kommerciel 

interesse inden for området, så denne bias giver ikke grund til at tvivle på hendes reliablitet. 

 

8.1.2.4 Demografi 

Jeannette påpegede, at det især er psykografiske faktorer, der påvirker den generelle disposition. Hun afviste 

samtidig, at demografi har direkte effekt ”Vi siger faktisk at demografisk segmentering er død”. Hun 

fremhævede dog alligevel enkelte demografiske variable, som kan have relevans for, hvilken 

adoptionsgruppe, som forbrugeren tilhører. Hun fremhævede køn, alder, livsfase, geografi og 

urbaniseringsgrad, som kan tænkes at have en indirekte påvirkning på en forbrugeres adoptionsgruppe. Der 

er generelt enighed mellem tidligere studier og eksperter om, at demografiske ikke har en påvirkning på en 

forbrugeres adfærd. I teorien fremhæves dog en række kendetegn ved adoptionsgrupperne, som ikke viste 

sig at være signifkante. Disse omfatter urbaniseringsgrad, beskæftigelse, uddannelse og indkomst. Den 

eneste signifikante sammenhæng, der blev fundet mellem adoptionsgrupper og demografi, var mellem alder 

og dummyvariablen initiators, som havde en p-værdi på 0,028. Forklaringen kan være, at alder-variablens 

intervaller afspejler livsfaser hos forbrugeren, som også afspejler sig i forbrugerens adfærd. Øvrige 

demografiske variable blev også testet for sammenhænge men blev afvist. Disse omfatter indkomst, børn, 

uddannelse, civilstand, beskæftigelse og region.  

 
På baggrund af sammenhænge mellem adoptionsgrupperne og deres adfærd blev det vurderet, at der var 

tilstrækkeligt belæg i teorien, tidligere studier, ekspertviden og kvantitativ verificering til at fortsætte 

undersøgelsen af adoptionsgruppernes bidrag til TPB. 

 

8.1.3 Adoptionsgrupper og TPB 

Et af de vigtigste undersøgelsesspørgsmål, som teorien lægger op til, er – ifølge Rogers (2003) – hvordan 

early adopters adskiller sig fra later adopters (Rogers, 2003, s. 12). Der blev på baggrund af teorien opstillet 

hypotesen H23 om, at adoptionsgrupperne har en påvirkning på intentionen. Dette spørgsmål blev undersøgt 

ved en multipel regression af (1) den overordnede model (2) dekonstruktionen af attituden. 
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8.1.3.1 Innovators 

Analysen af den overordnede model fandt, at innovators udelukkende er drevet af deres egen attitude, som 

alene forklarede 85% af variationen i intentionen. Dette stemmer overens med teorien, der siger, at 

innovators ikke lader sig påvirke af subjektiv norm. De vil ofte opleve modstand mod forandring fra deres 

lokale, sociale netværk. Årsagen er, at de er de første til at adopterer en innovation. Det bemærkes imidlertid, 

at innovators kun udgør 7 respondenter. De er dog pænt repræsenteret med 2,6% i forhold til det teoretiske 

udgangspunkt på 2,5%. Stikprøven skulle altså have været betydeligt større for at øge reliabaliteten til et 

acceptabelt niveau. Attitudens regressionsmodel kunne ikke udføres for innovators pga. det lave antal 

observationer. Teorien og eksperterne bidrager dog med væsentlige pointer omkring, hvad der driver 

innovators. Der bliver især fremhævet personlighedstræk, der påvirker forbrugernes intention ubevidst 

gennem generelle dispositioner. Rogers (2003) betegner denne disposition som innovativeness, mens 

fremtidsforsker Jeannette Mortensen supplerer teorien ved at fremhæve betydningen af nysgerrighed og 

variationssøgning samt en generel åbenhed over for forandring. Teorien specificerer desuden, at attituden 

hos innovators i særlig høj grad er baseret på videnskabelig evidens. 

 
8.1.3.2 Early adopters 

Early adopters er drevet af deres egen attitude, subjektiv norm og adfærdskontrol, som tilsammen forklarede 

50,6% af variationen i intentionen. Den subjektive norm er med en p-værdi på 0,000 og en koefficient på 

0,485 den stærkeste prædiktor i denne gruppe. Attitudens regressionsmodel viser, at early adopters er 

drevet af pris, økologi og sundhed. Gruppen adskiller sig altså først og fremmest fra øvrige grupper ved, at 

forbrugernes attitude er drevet økologi. Økologi er ikke en signifikant prædiktor for attituden hos øvrige 

adoptionsgrupper. De adskiller sig desuden ved, at deres attitude ikke er påvirket spise- og indkøbsvaner. 

Pris og sundhed er fortsat signifikante attitudedeterminanter for denne gruppe. Modellen forklarer 70,7% af 

variationen i attituden. At de i højere grad er påvirket af den subjektive norm, forklares ifølge teorien ved, at 

de kendetegnes ved konformitet til sociale normer. Det er netop dette, der adskiller dem fra innovators. De 

besidder dog stadig en høj grad af innovativeness, der påvirker deres generelle disposition over for 

forandring. 

 
8.1.3.3 Early majority 

Analysen af den overordnede model fandt, at early majority er drevet af deres egen attitude, subjektiv norm 

og adfærdskontrol, som tilsammen forklarede 50,5% af variationen i intentionen. Attituden er, med en p-

værdi på 0,000, og en koefficient på 0,513 den stærkeste prædiktor. Attitudens regressionsmodel viser, at 

early majority især er drevet af pris, sundhed samt spise- og indkøbsvaner, som forklarer 70,3% af variationen 

i attituden. De ligner således early adopters men er i højere grad begrænset af deres spise- og indkøbsvaner. 
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Dette kan forklares ud fra teorien ved, at de ikke drives af den samme grad af innovativeness. Adoptionen af 

en innovation foretages i højere grad som resultat af et rationelt valg frem for en naturlig åbenhed over for 

innovationer. 

 

8.1.3.4 Late majority 

Analysen af den overordnede model fandt, at late majority er drevet af deres egen attitude og den subjektiv 

norm, som tilsammen forklarede 63,7% af variationen i intentionen. Attituden er med en p-værdi på 0,000 

og en koefficient på 0,534 den stærkeste prædiktor. Attitudens regressionsmodel viser, at late majority er 

drevet af pris, spise- og indkøbsvaner, sundhedsanprisninger og smag. Gruppen adskiller sig altså først og 

fremmest fra øvrige grupper ved, at forbrugernes attitude ikke er påvirket af sundhed. De adskiller sig 

desuden ved, at deres attitude er drevet af sundhedsanprisninger og smag. Pris og spise- og indkøbsvaner er 

fortsat signifikante attitudedeterminanter. En mulig forklaring på, hvorfor de ikke drives af de opfattede 

adfærdsmæssige kontrol kan findes i teorien, der siger, at late majority ikke har noget særligt udpræget ønske 

om at adoptere innovationer, hvorfor deres intention og adfærd ikke begrænses som resultat af fraværet af 

den opfattede adfærdsmæssige kontrol. 

 

8.1.3.5 Laggards 

Der var et utilstrækkeligt antal observationer i kategorien laggards til at opstille en regressionsmodel. I tabel 

10 (afsnit 7.2) om datarepræsentativitet fremgår det, at laggards udgør 1,1% svarende til kun 3 respondenter. 

Gruppen er stærkt underrepræsenteret i forhold til Rogers teoretiske estimat af andelen på 16%. Det 

bemærkes dog, at fordelingen afspejler en generaliseret model og Torben Hansen understreger vigtigheden 

at forholde sig kritisk til modellens fordeling i praksis, fordi den afhænger af, hvilken type innovation, der er 

tale om. Afvigelsen fra det teoretiske udgangspunkt kan jævnfør Torbens argumenter om involvering 

forklares ved den lave risiko, der er forbundet med fødevarer. Denne forklaring kan også hænge sammen 

med adfærdskontrollens svage, om end signifikante, påvirkning på intentionen. Hvis prisen på et produkt er 

lav, har forbrugeren ikke de samme begrænsninger. 

 

8.1.4 Diffusion of Innovations 

Ved litteraturgennemgangen blev der identificeret en række karakteristika ved de forskellige 

adoptionsgrupper, der, ifølge teorien, har indflydelse på adoptionsgruppernes indbyrdes villighed til at købe 

nye fødevarer. 
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8.1.4.1 Forklaringsgrad 

Teorien påstod, at Rogers teori, Diffusion of Innovations, kunne anvendes på fødevarer, fordi individers 

innovativeness er en generel disposition. Professor Torben Hansen mente ikke, at der ville være forskel på 

forklaringen af adoptionsgruppernes respektive intention og attitudedannelse samt at variationssøgning ikke 

var aktuelt pga. det funktionelle købemotiv. Jeannette mente, at forbrugernes variationssøgning ville være 

aktuelt og have en påvirkning på deres attitude til funktionelle fødevarer og intention om køb. Det blev 

bekræftet ved middelværdianalyse, at adoptionsgrupperne med en p-værdi på 0,002 har en signifikant 

sammenhæng med købsintentionen. Hypotesen omkring adoptionsgruppens evne til at øge modellens 

forklaringsgrad var således fortsat aktuel. Middelværdien var signifikant højere for innovators og early 

adopters end for øvrige grupper.  

 

Såfremt variablen, adoptionsgruppe tilføjes til den generelle model vil variablen være signifikant og øge 

forklaringsgraden til fra 52,7% til 53,4%. Afhandlingens sidste hypotese blev accepteret. At forklaringsgraden 

øges, betyder, at variablen adoptionsgruppe forklarer en del af variationen i købsintentionen, som attitude, 

subjektiv norm og adfærdskontrol ikke i forvejen formår at gøre. 

 
8.2 GENERALISERBARHED OG VIDENSKABSTEORETISKE KONSEKVENSER  

Afhandlingen har teoretisk identificeret otte underliggende determinanter, som driver en forbrugers attitude 

ved køb af nye probiotiske fødevarer, samt skabt en teoretisk kobling mellem TPB og Rogers teori om de fem 

adoptionsgrupper. Endvidere har afhandlingen formået at sammenholde de teoretisk fundne attitude-

determinanter og den teoretisk udvidet TPB-model med den analyserede virkelighed, for at kunne måle 

modellens forklaringseffekt i forhold den faktiske forbrugeradfærd.  

 

8.2.1 Videnskabsteoretiske konsekvenser og generaliserbarhed 

Som nævnt i afsnit 2.1 om afhandlingens videnskabelige metode, så har det neopositiviske paradigme den 

konsekvens, at det begrænser generaliserbarheden af afhandlingens resultater. Hvis det positivistiske ståsted 

i stedet var anvendt, havde det muliggjort, at afhandlingens forfattere havde kunne finde frem til den eksakte 

virkelighed og ikke blot den situationsbestemte virkelighed.  Dette havde dog krævet, at afhandlingens 

forfattere skulle bibeholde fuldstændig objektivitet, fordi følelser og værdier anses som værende 

uvidenskabelige, i det positivistiske paradigme. Dette havde derved medført en bedre generaliserbarhed af 

afhandlingens resultater. Det vurderes dog ikke af afhandlingens forfattere, at det menneskeligt er muligt at 

kunne forholde sig fuldstændige objektive, fordi vi altid vil, i en eller anden udstrækning, være påvirket af 
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egne værdier og følelser, som derved påvirker dataindsamlingen og de fundne resultater. Afhandlingens 

forfattere har derfor bestræbt sig efter at forholde sig så objektive, som det for dem menneskeligt er muligt. 

Denne afhandlings resultater og konklusion vil derfor, på baggrund af det neopositivistiske afsæt, kunne 

anvendes på tilnærmelsesvist sammenlignelige fødevarer, herunder andre nye funktionelle fødevarer, som 

er i approksimativt samme situation som nye probiotiske fødevarer.  

 

8.3 MARKEDSFØRINGSSTRATEGISKE OVERVEJELSER 

Dette afsnit vil, på baggrund af resultaterne fra afhandlingens analyser, indeholde en sammenfatning af 

praktiske implikationer for lanceringen af nye probiotiske fødevarer på det danske marked. Disse omfatter 

en diskussion af hvilke markedsføringsstrategiske overvejelser en fødevarevirksomhed bør gøre sig i forhold 

til forbrugernes adoptionsgrupper. 

 

8.3.1 Hvilke adoptionsgrupper skal kommunikationen målrettes? 

Det lave etablerede kendskab til probiotika blandt danske forbrugere kan være en stor udfordring at 

overkomme for en kommerciel aktør, hvorfor effektiv kommunikation nødvendigvis må optimeres. Rogers 

teori om adoptionsgrupperne opstiller en række generaliseringer vedrørende de respektive 

adoptionsgrupper, som er relevante for markedsstrategiske overvejelser i forbindelse med en eventuel 

lancering af nye probiotiske fødevarer på det danske marked. Generaliseringerne vedrører de 

kommunikationsprocesser, der kan forventes at opstå mellem forbrugere i forskellige adoptionsgrupper, når 

de bliver eksponeret over for kommunikation fra forskellige kanaler. Her er det vigtigt at vide, hvor og 

hvordan man bør henvende sig til hvilke grupper af forbrugere. Hvilke medier er mest effektive og hvilke 

attitudedeterminanter bør man fremhæve i sin kommunikation? Kombinationen af Theory of Planned 

Behavior og Rogers’ adoptionsgrupperne kan med fordel bruges til at besvare netop disse spørgsmål. For alle 

adoptionsgrupper gælder det, at massemedier typisk er det hurtigste og mest effektive middel til at etablere 

kendskab til en ny innovation. At danske forbrugere i forvejen kender eller har hørt om mælkesyrebakterier 

udgør en fordel, der kan mindske modstanden og fremme forbrugernes adoption (Rogers, 2003). 

Interpersonelle kanaler vil dog typisk være mere effektive til at overbevise en forbruger til at acceptere en 

ny fødevare. Forbrugere har en tendens til at lade sig overbevise af andre forbrugere, der allerede har 

adopteret innovationen. Forskellen mellem adoptionsgrupperne er størst i overtalelsesfasen, hvor 

forbrugerens innovativeness/adoptionsgruppe har en direkte sammenhæng med betydningen af 

interpersonelle kanaler.  
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8.3.2 Massemedier og interpersonelle kanaler 

Et punkt, hvor forskellen mellem adoptionsgrupperne kommer til udtryk er deres brug af 

kommunikationskanaler. Inden for diffusion skelnes der mellem interpersonelle medier versus massemedier: 

”massemedier er relativt mere vigtige end interpersonelle kanaler for earlier adopters end for later adopters”. 

(Rogers, 2003). 

 

8.3.3 Kosmopolitiske og lokale netværk 

Et andet punkt, hvor forskellen mellem adoptionsgrupperne kommer til udtryk er deres brug af 

kommunikationskanaler. Inden for diffusion skelnes der mellem lokale og kosmopolitiske 

kommunikationskanaler: ”Kosmopolitiske kanaler er relativt mere vigtige end lokale kanaler for earlier 

adopters end for later adopters” (Rogers, 2003, s. 213) 

 

8.3.4 Innovators 

Innovators udgør ifølge undersøgelsens stikprøve 2,6% af danske forbrugere af fødevarer, hvis det antages, 

at repræsentativitetskravet er opfyldt. Dette stemmer dermed overens med Rogers, der har fundet, at denne 

gruppe typisk udgør 2,5%. 

 

Adfærds- og attitudedeterminanter 

Analysens resultater viste ved regressionsanalysen, at innovators udelukkende var drevet af deres egen 

attitude. Stikprøvens andel af innovators var desværre utilstrækkelig til at foretage en regression med 

attitudedeterminanterne. Det kan dog udledes af teorien, at innovators attitude i høj grad vil være baseret 

på videnskabelig evidens for probiotiske fødevarers funktionelle egenskaber. De opsøger gerne valide kilder, 

hvorigennem de bliver eksponeret for troværdig kommunikation omkring nye innovationer. Dette kan f.eks. 

være direkte kontakt med forskere, hvori innovators placerer en større troværdighed end øvrige 

adoptionsgrupper (Rogers, 2003). Det bemærkes at analysens måling af den subjektive norm udelukkende 

er baseret på evalueringer fra venner hhv. familie, dvs. nære relationer, hvorfor det giver god mening, at 

resultatet af regressionsanalysen viser, at subjektiv norm ikke har en påvirkning på intentionen. Teorien 

fremhæver desuden, at denne gruppe er meget lidt prisfølsomme. 

 

Massemedier 

Innovators lader sig i højere grad påvirke af massemedier frem for interpersonel kommunikation. De har en 

høj grad af eksponering over for massemedier og da de ofte er de absolut første til at adoptere en innovation, 

er de ikke afhængige af subjektive evalueringer fra deres interpersonelle kanaler. Dette skyldes, at der ved 
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adoptionstidspunktet typisk ikke er nogen andre i deres netværk, der har erfaring med den pågældende 

innovation. Innovators beskrives af Rogers som individer, der er særligt aktive i deres informationssøgning 

omkring nye ideer. De er opsøgende og derfor hurtige til at spotte fremtidige trends (Rogers, 2003). 

 

Kosmopolitisk orientering 

Innovators’ interesse for nye ideer får dem til at bryde ud af deres lokale, sociale netværk og ind i mere 

kosmopolitiske sociale relationer. Innovators interpersonelle netværk breder sig ud over deres lokale system. 

Kommunikationsmønstre og venskaber blandt kliker af innovators er hyppige, selvom disse individer måske 

er geografisk distanceret. Innovators vil desuden ofte opleve negative stimuli fra den subjektive norm i deres 

lokale netværk, som dog sjældent vil afspejle sig i deres intention. De er ikke bange for at skille sig ud. Dette 

stemmer også overens med regressionsanalysen, som afviser påvirkning mellem den subjektive norm og 

intention. Etablerede adfærdsmønstre sætter rammerne for den socialt accepterede adfærd. Rammerne 

udgør barrierer mod forandring. Ifølge Rogers (2003) er denne form for modstand især dominerende inden 

for fødevareadfærd, idet han understreger at ”such resistance is often found in norms on foods habis” 

(Rogers, 2003). 

 

En vigtig erkendelse for forståelsen af adoptionsgrupperne er, at Innovators ikke er meningsdannere. Ifølge 

Rogers (2003) bliver de mest innovative medlemmer af et system typisk opfattet som værende utroværdige, 

fordi de netop afviger for meget fra sociale normer. Derfor har disse innovative medlemmer kun en meget 

begrænset indflydelse på øvrige medlemmers adoption af innovationen. Innovatoren spiller dog alligevel en 

vigtig rolle i diffusionsprocessen. Denne rolle består i gatekeeping, idet ideen om en ny innovation typisk 

introduceres gennem innovators (Rogers, 2003). 

 

Ønsker man som kommerciel aktør at henvende sig til innovators bør man anvende videnskabelig evidens 

for probiotiske fødevarers funktionelle egenskaber. Massemedier er et særligt effektivt medie over for denne 

gruppe, men det frarådes på det tidlige stadie af diffusionsprocessen idet øvrige adoptionsgrupper må 

forventes at yde modstand.  

 

8.3.5 Early adopters 

Gruppen Early Adopters udgør ifølge undersøgelsens stikprøve 21% og er dermed overrepræsenteret i 

forhold til teorien, hvor gruppen estimeres til at udgøre 13,5%. 

 

Adfærds- og attitudedeterminanter 
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Ifølge analysens resultater er early adopters intention både påvirket af attitude, subjektiv norm og 

adfærdskontrol. Den subjektive norm er den stærkeste prædiktor, hvilket kan skyldes at adoptionsgruppen 

er meget socialt orienteret. Attitudedannelsen er især præget af sundhed, pris og økologi. Sundhed er den 

stærkeste determinant, mens prisen er mindre afgørende sammenlignet med øvrige grupper. Gruppen 

adskiller sig fra øvrige grupper ved, at økologi er en signifikant determinant, der har positiv indflydelse på 

attituden. 

 

Massemedier 

Early adopters har en del fællestræk med innovators. De lader sig i højere grad påvirke af massemedier frem 

for interpersonel kommunikation. De har en høj grad af eksponering over for massemedier og de er blandt 

de første til at adoptere en innovation. De er derfor ifølge teorien kun i mindre omfang afhængige af 

subjektive evalueringer fra deres interpersonelle relationer. Dette stemmer dog dårligt overens med 

resultatet af regressionsanalysen, der viser, at den subjektive norm er den stærkeste determinant. Gruppen 

adskiller sig fra innovators ved, at de ikke er opsøgende i deres informationssøgning efter nye innovationer. 

De er dog meget åbne over for innovationer, som de måtte blive introduceret for gennem massemedier 

(Rogers, 2003). 

 

Lokal orientering 

Early adopters vil spille en særligt vigtig rolle i probiotiske fødevarers diffusionsproces gennem deres 

påvirkning af øvrige grupper i deres lokale, sociale netværk. Det er denne adoptionsgruppe, der besidder den 

absolut største grad af opinion leadership og som vil have de bedste forudsætninger for at udbrede 

kendskabet til nye probiotiske fødevarers funktionelle egenskaber. Early adopters er meningsdannere og er 

generelt innovative men adskiller sig nemlig fra innovators gennem den respekt de har fra andre forbrugere 

i deres lokale netværk. Dette skyldes deres konformitet til sociale normer og at de i højere grad betragtes 

som en integreret del af dette netværk. Mens innovators er kosmopolitiske, så er early adopters lokale. Når 

denne gruppe kommunikerer sin anerkendelse af sundhedsfordele ved probiotika vil øvrige grupper sjældent 

betvivle rigtigheden. Potentielle adoptere opsøger early adopters for at få råd og information omkring en 

innovation. I den kvalitative forbrugerindsigt var det tydeligt, at forbrugerne i særlig høj grad lagde vægt på 

evidens for at probiotikas funktionelle egenskaber ikke blot var et reklamestunt. Early adopters vil være i 

stand til at reducere denne usikkerhed hos andre forbrugere gennem deres egen adoption af innovationen 

(Rogers, 2003). 
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Ønsker man som kommerciel aktør at henvende sig til early adopters er massemedier er et særligt effektivt 

medie ifølge teorien men pga. gruppens sociale orientering vil forbrugerne ifølge analysens resultater i høj 

grad lade sig påvirke af den subjektive norm. Jf. identifikationen af attitudedeterminanter bør man fremhæve 

sundhed, pris og økologi til at påvirke forbrugerens attitudedannelse. 

 

8.3.6 Early majority 

Early majority udgør ifølge stikprøve 47% af danske forbrugere af fødevarer og er dermed ligeledes 

overrepræsenteret i forhold til teoriens estimat på 34%. 

 

Adfærds og attitude-determinanter 

Denne gruppes intention er både påvirket af attitude, subjektiv norm og adfærdskontrol. De minder dermed 

om early adopters. Dog adskiller de sig ved attitude-determinanterne, der for denne gruppe er pris, sundhed 

samt spise- og indkøbsvaner. Deres attitude påvirkes altså negativt af deres spise- og indkøbsvaner. Prisen 

er dog den stærkeste determinant for attituden. Det kan derfor give mening at fremhæve prisen som 

incitament for prøvekøb og dermed reducere risikoen. Der bør dog ikke være nogen betydelig opfattet risiko 

ved køb af nye probiotiske fødevarer. 

 

Interpersonelle kanaler 

Gruppen baserer i høj grad deres adfærd på interpersonelle relationer. Man kan altså forvente, at de vil søge 

råd og inspiration samt lade sig påvirke af andre forbrugere i deres netværk der har erfaring med de nye 

probiotiske fødevarer, og som dermed kan reducere usikkerheden omkring de funktionelle egenskaber. 

 

Lokal orientering 

Forbrugere i gruppen early majority har en række fællestræk med early adopters men besidder kun opinion 

leadership i et meget begrænset omfang. De har dog alligevel en vigtig rolle i diffusionsprocessen, idet de er 

afgørende for informations-flowet. De har en unik evne til at formidle budskaber inden for deres lokale 

netværk. 

 

Det kan være svært som kommerciel aktør at henvende sig direkte til early majority, da de hovedsageligt 

lader sig påvirke af interpersonelle relationer i det lokale netværk. Massemedier er et effektivt medie til at 

etablere kendskab men ifølge teorien sker overtalelsen hovedsageligt gennem nære relationer. Ifølge 

analysens resultater vil forbrugernes attitudedannelse i høj grad være påvirket af sundhed og pris samt spise- 

og indkøbsvaner. 



Side 108 af 120 
 

9. KONKLUSION 

Inden for kategorien, funktionelle fødevarer, findes fødevarer beriget med probiotika, der har en positiv 

effekt på fordøjelsessundheden. I Danmark er probiotika en relativt overset funktionel ingrediens og 

kendskabet blandt forbrugere er begrænset. Udbredelsen af de probiotiske fødevarer er yderst limiteret og 

findes hovedsageligt i form af syrnede mælkeprodukter, såsom yoghurt, drikkeyoghurt og kefir samt andre 

fermenterede fødevarer, herunder kombucha, sauerkraut og kimchi. Kategoriens største udfordring er det 

lave kendskab, der gør det svært at få forbrugerne til at prøve nye og måske uvante fødevarer. Det er på 

nuværende tidspunkt dog relativt udfordrende for producenterne at oplyse forbrugere om probiotika og 

bakteriens funktionelle egenskaber, fordi markedsføringen på området er reguleret af stramme 

lovgivningsmæssige restriktioner omkring anprisninger. 

 

Anerkendelsen af markedspotentialet for nye probiotiske fødevarer fordrede en undersøgelse af, hvad der 

potentielt kan drive danske forbrugere til at købe nye probiotiske fødevarer. Den specifikke adfærd, som 

undersøgelsen har haft til formål at forudsige er defineret som ”at erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, 

inden for de næste 12 måneder”. 

 

Ifølge teorien, Theory of Planned Behavior, vil intention om adfærd sammen med den opfattede 

adfærdsmæssig kontrol tilsammen udgøre den bedste prædiktor for forbrugernes udførelse af den faktiske 

adfærd. Teorien opstiller desuden attitude, subjektiv norm og opfattet adfærdsmæssig kontrol, som 

determinanter der påvirker intentionen. I nærværende afhandling blev det bekræftet ved en multipel 

regressionsanalyse, at attitude, subjektiv norm og opfattet adfærdsmæssig kontrol alle var signifikante og 

tilsammen forklarede 52,7% af variationen i intentionen. Som forventet, blev attitude bekræftet som 

værende den stærkeste adfærdsdeterminant for intentionen. Denne konstatering fordrede en 

dekonstruktion af netop denne determinant. 

 

På baggrund af tidligere forskning inden for funktionelle fødevarer blev smag, naturlighed, 

sundhedsanprisninger, kendskab til probiotika og sundhed vurderet til at have en positiv påvirkning på 

forbrugernes attitude til adfærden. Økologi og pris samt spise- og indkøbsvaner blev vurderet til at have en 

negativ påvirkning. Ved en multipel regressionsanalyse blev det bekræftet, at sundhed og naturlighed havde 

en signifikant positiv påvirkning på attituden, mens pris og spise- og indkøbsvaner havde en negativ 

påvirkning. De fire signifikante underliggende attitude-determinanter forklarer tilsammen 57% af variationen 

i forbrugernes attitude. 
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Teorien bag Rogers fem adoptionsgrupper gav belæg for at formode, at teorien kunne bidrage med relevante 

overvejelser omkring anvendelsen af TPB til forudsigelse af forbrugeres købsintention og -adfærd. Hver af 

adoptionsgrupperne udviser specifikke adfærdsmønstre, som vurderes at have indflydelse på, hvordan og i 

hvor høj grad de påvirkes af henholdsvis attitude, subjektiv norm og adfærdskontrol. Teoriens relevans for 

TPB forudsætter dog, at den specifikke adfærd, der skal forklares, vedrører en innovation. Det empiriske 

afsæt i nærværende afhandling muliggjorde et forsøg med at kombinere de to teorier, da den specifikke 

adfærd, der ønskes undersøgt, vedrører en innovation, nemlig nye probiotiske fødevarer. 

 

Årsagen til, at nogle adoptionsgrupper er mere tilbøjelige til at afprøve nye fødevarer, skyldes en generel 

disposition, der jævnfør Rogers teori betegnes som innovativeness. Betragtes den overordnede TPB-model 

for de respektive adoptionsgrupper, afspejler denne innovativeness sig i en række forskelle mellem 

forbrugerne i de forskellige grupper. Resultatet af den statistiske analyse viser først og fremmest, at 

innovators’ intention udelukkende afgøres af deres egen attitude, hvilket stemmer overens med teorien, der 

siger, at innovators ikke lader sig påvirke af den subjektive norm, fordi de ofte er de allerførste til at adoptere 

en innovation. Early adopters besidder også en høj grad af innovativeness men adskiller især fra innovators 

ved, at de i væsentligt højere grad påvirkes af den subjektive norm. Dette forklares i teorien ved, at de i 

højere grad udviser konformitet til den sociale norm, der dominerer det sociale netværk. Early majority 

påvirkes både af attitude, subjektiv norm og den opfattede adfærdsmæssige kontrol. De ligner lidt early 

adopters, og de er overvejende åbne over for innovationer, men besidder ikke den samme grad af 

innovativeness, hvilket afspejler sig i analysen, der viser, at deres attitude påvirkes negativt af deres spise- 

og indkøbsvaner. Late majority drives af attitude og subjektiv norm, men ikke den opfattede adfærdsmæssige 

kontrol. Ifølge teorien sker adoptionen af innovationer hos late adopters ofte som et resultat af gruppepres, 

hvilket forklarer, hvorfor subjektiv norm er signifikant. Forklaringen på, hvorfor adfærdskontrol ikke er 

signifikant, kan ligeledes findes i teorien. Denne siger nemlig, at late majority typisk ikke har et ønske om at 

adoptere en innovation. Af denne grund bliver intentionen ikke hindret i fraværet af adfærdskontrol. 

Regressionerne kunne ikke udføres for laggards, da antallet af observationer i denne gruppe var 

utilstrækkeligt. 

 

Analysen af adoptionsgruppernes individuelle kendetegn bekræftede, at demografi kun i mindre omfang 

havde en indvirkning på forbrugernes adoptionsgruppe. Den eneste signifikante sammenhæng, der kunne 

bekræftes, var mellem alder og initiators, som er en fællesbetegnelse for innovators og early adopters. Der 

blev desuden bekræftet en signifikant sammenhæng mellem adoptionsgruppe og købsfrekvens af nye 

fødevarer samt kendskab til probiotika/mælkesyrebakterier. Innovators og early adopters køber oftere nye 
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fødevarer end andre adoptionsgrupper og beretter desuden om et større kendskab til 

probiotika/mælkesyrebakterier. 

 
Når adoptionsgruppen tilføjes til TPB som en determinant til intentionen, sammen med øvrige 

adfærdsdeterminanter, viser det sig, at variablen er signifikant og øger modellens forklaringsgrad 

fra 52,7% til 53,4%. P-værdien på 0,029 og betaværdien på 0,097 indikerer en svag, men signifikant 

sammenhæng. Bekræftelsen af denne sammenhæng beviser, at Rogers begreb, innovativeness, 

med fordel kan inkorporeres i TPB når den specifikke adfærd, der ønskes forklaret, vedrører en 

innovation. 

10. PERSPEKTIVERING  

Afhandlingens fokus har været af undersøge, hvad det er der påvirker forbrugernes attitude i forhold til at 

købe nye probiotiske fødevarer og hvordan viden om forbrugernes adoptionsgruppe, kan bidrage med en 

øget forklaring og forudsigelse af deres købsintention. Derfor er afhandlingen afgrænset fra visse 

synspunkter, som kunne have været relevante for problemstillingen. 

Der er i løbet af afhandlingens udarbejdelse opstået kritik til nogle af de metoder, hvorpå afhandlingen har 

undersøgt problemstillingen, hvilket vil inddrages i denne perspektivering. Endvidere vil der udføres en 

kvalitetsvurdering af afhandlingens primære data såvel af afhandlingen som helhed, målt på validitet, 

reliabilitet og repræsentativitet. 

 
10.1 Andre relevante teorier og perspektiver som kunne have været anvendt  

En forbrugeres købsadfærd kan anskues ud fra andre teoretiske tilgange end TPB og Rogers 

adoptionsgrupper. Havde afhandlingen anvendt en anden tilgang, havde det ledt til en anden bearbejdning 

af undersøgelsen, hvilket formentlig ville have ført til væsentlige forskelle i konklusionen. Her kunne med 

fordel have været anvendt Means-End-Chain (MEC) (Gutman, 1982). I forbindelse med interviewet med 

Torben Hansen fremhævede han, at det vil være svært at markedsføre probiotiske fødevarer udelukkende 

på baggrund af dets funktionalitet, idet forbrugerne ikke er opmærksomme på funktionaliteten eller tillægger 

den nogen værdi, medmindre de rent faktisk oplever fordøjelsesproblemer. En forbruger ville, med andre 

ord, ikke opleve nogen betydelig involvering i sit køb og derfor ikke udvise villighed til at betale en merpris. I 

forlængelse heraf argumenterede han for, at den bedste løsning på problemet ville være at undersøge 

muligheden for at binde fødevaren op på noget, som forbrugeren er involveret i. Som eksempel nævnte at, 

at en dårlig fordøjelse kunne kommunikeres som værende en trussel mod forbrugerens mulighed for at leve 

en ønsket livsstil, som de må antages at være meget involveret i. Anvendelsen af MEC kunne have bidraget 
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til identifikation af sådanne muligheder, idet modellen skelner mellem de fysiske produktattributter (think) 

og følelsesmæssige elementer (feel) som et produkt har mulighed for at påvirke. Det ville potentielt have 

været muligt oversætte de funktionelle egenskaber til psykosociale konsekvenser og grundlæggende værdier 

og derigennem højne forbrugerens involvering, uagtet om forbrugeren har fordøjelsesproblemer. Et af 

kritikpunkterne ved TPB er netop, at teorien ignorerer følelsesmæssige aspekter, der går forud for dannelsen 

af en attitude og som ubevidst påvirker forbrugeren til at træffe nogle bestemte valg (Sniehotta, 2009). Det 

er desuden muligt, at anvendelsen af MEC ville have overflødiggjort anvendelsen af adoptionsgrupper, idet 

innovativeness måske allerede ville være blevet identificeret via MEC. I nærværende afhandling blev der 

netop argumenteret for, at innovativeness skulle forstås som en generel disposition, som påvirkede 

forbrugeren ubevidst, hvilket også forklarer, hvorfor adoptionsgrupperne havde større direkte effekt på 

intentionen end attituden. Nogle af de tidligere studier (Urala & Lähteenmäki, 2003; Jonas & Beckmann, 

1998) som inddrages i afhandlingen, har anvendt MEC til at undersøge, hvad der påvirker købsintentionen 

og -adfærden ved funktionelle fødevarer. Dette understøtter ligeledes teoriens potentiale for en mulig 

anvendelse i afhandlingens kontekst.  

 

Spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet til denne afhandling, har haft til formål at udlede holdninger og 

købsadfærd fra de danske forbrugere, som køber fødevarer. Hertil kunne med fordel have været udarbejdet 

en spørgeskemaundersøgelse, som var målrettet de forbrugere, som allerede køber probiotiske fødevarer, 

med det formål at belyse deres holdninger og købsadfærd. Dette ville antageligt have højnet afhandlingens 

validitet, idet det i højere grad ville have skildret de nye probiotiske fødevarers situationsbestemte 

virkelighed, frem for virkeligheden baseret på de danske forbrugere som køber fødevarer generelt. 

 

I forlængelse heraf bør afhandlingens data kvalitetsvurderes med henblik på at klarlægge validiteten, 

reliabiliteten og generalisebarheden. 

  
10.2 Primære data 
Der er anvendt både kvalitative og kvantitative metode til at indsamle det primære data, hvorfor der 

metodetrianguleres, hvilket indenfor neopositivismen har til formål at højne validiteten.  

 
10.2.1 Ekspertinterviews 
Interviewet med Jeanette Mortensen fra Instituttet for Fremtidsforskning levede kun delvist op til dets 

formål. Dette kom til udtryk ved, at hendes vidensniveau var baseret på forskning om trends, der ligger 5-10 

år ude i fremtiden og derved ikke verserende trends, som nye probiotiske fødevarer, som afhandlingen 

undersøger. Dette kunne have været imødekommet ved, at afhandlingens forfattere havde været mere 
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konkrete i interviewforespørgslen. Således, at fremtidsforskeren ikke blot havde viden om, hvad der driver 

forbrugeradfærden indenfor fødevaretrends generelt, men specifikt indenfor funktionelle fødevarer, 

herunder probiotiske fødevarer. Dette havde antageligt højnet validiteten af svarene på afhandlingens 

spørgeguide. Reliabiliteten kunne ligeledes have været højnet, idet den pågældende fremtidsforsker havde 

forstået guidens spørgsmål korrekt, og derved ikke have svaret på noget, som forskeren ikke havde 

vidensgrundlag til at svare på.  

 

For at sikre validiteten af ekspertinterviewene, er der anvendt to forskellige eksperter til at belyse, hvad der 

driver og påvirker de danske forbrugeres købsadfærd ved nye probiotiske fødevarer. Endvidere er de to 

eksperter, Torben Hansen og Jeanette Mortensen, pålidelige kilder til generering af data om forbrugeradfærd 

ved fødevarer og trends, idet deres ekspertviden er opnået som følge af deres arbejds- og forskningsmæssige 

virke.  

 

De to interviews blev foretaget på eksperternes arbejdsplads, hvilket antageligt har højnet reliabiliteten af 

resultaterne, idet eksperternes svar på spørgsmålene, derved er besvaret som led i deres professionelle virke 

og ikke dem som privatperson. 

 

10.2.2 Fokusgruppeinterviews 

Afhandlingens fokusgruppeinterviews endte med at afholdes som virtuelle interviews via Skype pga. COVID-

19, se mere herom i afsnit 2.2. Det vurderes, at skiftet fra fysisk til virtuel fokusgruppe ikke har haft en negativ 

påvirkning på validiteten, da interaktionen blev forsøgt gjort så virkelighedsnær som muligt, ved at 

deltagerne optrådte i real tid via video. 

 
10.2.3 Spørgeskemaundersøgelse 

Afhandlingens spørgeskemaundersøgelse var udformet således, at det primært fungerede som et 

kvantitativt analyseparameter. I Q17, havde de respondenter, som havde tilkendegivet, at det havde en 

betydning for deres køb, at fødevaren indeholdt probiotika/mælkesyrebakterier, mulighed for at angive 

hvorfor. Det er derved det eneste spørgsmål i spørgeskemaet, der er af kvalitativ karakter. Bearbejdelsen af 

spørgeskemaundersøgelsen er både tilgået kvantitativt og kvalitativt, idet nogle af besvarelserne på Q17 er 

inddraget i afhandlingens diskussion (afsnit 8). Ved både at anvende en kvantitativ og kvalitativ tilgang til 

spørgeskemaets resultater, vurderes det at have højnet både validiteten og reliabiliteten, sammenlignet med 

anvendelsen af en udelukkende kvantitativ tilgang. 
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Formodningen om, at forfatterenes aldersfordeling ville have indflydelse på aldersintervallernes procentvise 

fordeling, har vist sig at kunne bekræftes. Det har på trods af forsøg herpå, ikke været muligt at afhjælpe 

denne problematik. Det har ligeledes heller ikke være muligt at opnå den geografiske spredning, idet 

størstedelen af respondenterne er bosat i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, med henholdsvis 46,6% 

og 32,5%, hvilket har medført en dårligere validitet (se bilag 33).  

 

Der har undervejs været holdt opsyn med både underrepræsenterede alderssegmenter og geografiske 

områder. På trods af opmærksom herpå, har det kun i begrænset omfang været muligt at få de 

underrepræsenterede grupper mere repræsenteret i undersøgelsen. Det er særligt Region Nordjylland, der 

udgør 3% af besvarelserne, og alderssegmenterne under 18 år og 37-46 år, der er underrepræsenteret. Der 

kan dog argumenteres for, at de to regioner repræsenterer to vidt forskellige befolkningsgrupper, eftersom 

Region Hovedstaden dækker København og de to større byer, Hillerød og Helsingør og Region Sjælland 

omfatter resten af Sjælland og derved repræsenteret af en række mindre byer. Ifølge Rogers teoretiske 

procentfordeling (se tabel 10, afsnit 7.2) af adoptionsgrupperne i en befolkning, er det Late Majority og 

særligt Laggards, som er underrepræsenteret i undersøgelsen. Laggards udgør 1,1% af respondenterne, som 

er de forbrugere, som ikke er villige til at købe nye fødevarer. Deres lave repræsentativitet i undersøgelsen 

skyldes antageligt, at overskriften på spørgeskemaundersøgelsen har været ’nye probiotiske fødevarer’, så 

deres incitamentet for at deltage har være minimal, på trods af muligheden for at vinde en gavekort på DKK 

500 til køb af fødevarer i valgfrit supermarked.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen inddrager begrebet probiotika/mælkesyrebakterier, hvilket kræver en vis viden 

om fødevarernes forarbejdning og menneskets fordøjelse, for at være forståeligt for den gængse danske 

fødevarekøbende forbruger. Dette er forsøgt afhjulpet ved, en kort redegørende forklaring af begrebet og 

dens funktion i starten af undersøgelsen. For at opnå høj data reliabilitet, var det helt bevidst, at en 

udtømmende beskrivelse af begrebet ikke optrådte i starten af undersøgelsen, for derved at opnå et realistisk 

billede af respondenternes kendskab og holdning hertil, og ikke muliggøre en positiv påvirkning. En mere 

dybdegående forklaring af begrebet og dets funktion optrådte senere i undersøgelsen, forud for 

holdningsudsagnene, for at være sikker på, at respondenterne besad nok viden herom og derved var i stand 

til at kunne svare på udsagnene. Antageligt herskede der stadig tvivl om, hvad begrebet indebar, da alle 

respondenter formodentligt ikke har læst og forstået den beskrivende tekst. Dette påvirker reliabiliteten i en 

negativ retning, da respondenterne har hver deres forforståelse og spørgeskemaundersøgelsen er underlagt 

en forståelsesbias. Dette underbygges af, at størstedelen af de, som har gennemført undersøgelsen, har det 

primære erhverv studerende/lærling/elev/praktikant (se bilag 33). 
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I en stor del af de fuldstændige besvarelser, har respondenterne valgt at forlade undersøgelsen mellem Q18-

Q24, hvor de skulle angive deres enighed i en række holdningsudsagn til TPBs determinanter og de 

identificerede attitude-determinanter. Dette skyldes formentlig, spørgsmålenes sværhedsgrad og det dertil 

krævet tidsforbrug, hvilket stiller større krav til respondentens mentale ressourcer end de resterende af 

undersøgelsens spørgsmål.  Frafaldet af respondenter er forsøgt mindsket ved at udlodde af gavekortet på 

DKK 500 til køb af fødevarer i valgfrit supermarked, blandt de fuldstændige besvarelser. Hertil gøres 

opmærksom på, at der udelukkende er medtaget de 268 gennemførte besvarelser i specialets kvantitative 

analyse.  

 
10.3 Sekundære data 

Der er primært anvendt kvalitativ sekundære data, som i udbredt grad er blevet sat i relation til afhandlingens 

primære data samt andre kvantitative sekundære kilder, såsom proces- og registerdata fra Euromonitor, 

hvilket sikrer kildetriangulering. Dette er et vigtigt led i at skabe reliable resultater, og har medvirket til en 

højnet reliabilitet.  

 
10.4 Kvalitetsvurdering af afhandlingens resultater 

Som følge af afhandlingens ressourcekapacitet, har det ikke været muligt at udarbejde fuldstændig 

repræsentative primære data i forhold til målpopulationen. Dette fremgår i afsnit 7.2, hvor 

repræsentativiteten på henholdsvis køn, alder, indkomst (personlig og husstand) samt bopæl (region og 

urbanisering) er testet. For at øge validiteten af afhandlingens resultater, er størstedelen af de inddragede 

determinanter målt som faktorer på sammensatte skalaer. Her kan nævnes intention, attitude, subjektiv 

norm, opfattet adfærdsmæssig kontrol og de underliggende attitude-determinanter: pris, 

sundhedsanprisninger, sundhed og økologi. Ved at inddrage flere spørgsmål til at måle de enkelte 

determinanterne, tilgodeses validiteten, fordi det muliggør en mere fyldestgørende dækning af 

determinantens mange aspekter.  

 

Ifølge TPB (1991) er der tre betingelser der skal imødekommes for, at den målte adfærd lever op til 

forudsigelsesvaliditet: 1) måling af intention og opfattet adfærdsmæssig kontrol skal være kompatibel med 

den adfærd, der ønskes forudsagt, 2) intentionen og den opfattede adfærdsmæssig kontrol skal forblive 

stabile mellem deres vurdering og observation af adfærden og 3) forudsigelsen af adfærden, ud fra den 

opfattede adfærdsmæssige kontrol, skal forbedres i det omfang, hvor opfattelsen af den adfærdsmæssige 

kontrol realistisk reflekterer den faktiske kontrol. 
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For at sikre, at målingen af intentionen og den opfattede adfærdsmæssig kontrol er kompatibel med den 

adfærd, der ønskes undersøgt, indeholder spørgsmålsformuleringerne en vurdering af den faktiske adfærd 

og den specifikke kontekst: at erhverve sig probiotiske fødevarer via køb, inden for de næste 12 måneder. 

Respondenten introduceres gradvist for emnet ’probitotika’ i afhandlingens spørgeskema. Der opstilles ikke 

en romantisering af probiotikas funktion, men udelukkende en beskrivelse baseret på evidens fra forskning, 

hvilket medvirker til, at der ikke anvendes en styrende tilgang i afhandlingens spørgeskemaundersøgelse. 

Derved sikres det, at forudsætning to for forudsigelsesvaliditet er opfyldt. Som det blev fundet i de 

kvantitative analyser, så er den opfattede adfærdsmæssige kontrol begrænset af et vist abstraktionsniveau, 

fordi adfærden vedrører nye og antageligt ukendte fødevarer. Ved at referer til allerede eksisterende 

probiotiske fødevarer på det danske marked samt andre funktionelle fødevarer, reduceres denne afstand 

mellem den opfattede og faktiske adfærdsmæssige kontrol. Det kan derved konkluderes, at alle tre 

betingelser for forudsigelsesvaliditet er opfyldt, og forudsigelsen af den undersøgte adfærd, hvilket taler for 

en højnet validitet af afhandlingens resultater.  

  

Reliabiliteten vurderes at kunne være højnet inden for afhandlingens rammer, jævnfør ovenstående afsnit 

om ekspertinterviewet med Jeanette Mortensen. Reliabiliteten kunne formentlig ligeledes have været højnet 

i de to fokusgruppeinterviews, idet afhandlingens forfattere har kunnet lede samtalen i en retning, som er 

gavnlig for afhandlingen, hvilket påvirker reliabiliteten negativt. Reliabiliteten er dog forsøgt højnet ved, at 

de førnævnte determinanter måles på mere end ét spørgsmål. Ved at den enkelte determinant måles på 

mere end ét spørgsmål, sikres det, at de fejlled og afvigelser, der forekommer fra den sande værdi, i både 

negativ og positiv retning, forventelig vil summere til nul og den sammensatte skala derved bliver pålidelig. 

 

Det erkendes derved, at konklusionen baseres på primære data, som ikke er repræsentative i forhold til den 

undersøgte målpopulation, som er danske forbrugere, som køber fødevarer. Hertil pointeres det dog, at den 

fundne virkelighed i hovedtræk stemmer overens med den teoretiske virkelighed samt at undersøgelsen 

opfylder TPBs forudsætninger for forudsigelsesvaliditet, hvilket taler for en tilstrækkelig validitet af 

afhandlingens resultater. 
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