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ABSTRACT
Projektets sigte var at undersøge, om det var muligt at nudge forbrugere til
sundere forbrugsvaner ved at købe mere frugt og grønt. Tidligt i projektforløbet
blev der talt om en målsætning om at nudge en stigning i salget af frugt
og grønt på 15%. iNudgeyou vurderede, at det ikke ville være nok at lave
en enkelt intervention, hvis der skulle skabes en så markant stigning i
omsætningen af frugt og grønt. For at skabe en større effekt, som kunne nå
målet, blev interventionerne implementeret i grupper.
Interventionerne var udarbejdet med udgangspunkt i en række
adfærdsindsigter fra feltet. For at afgøre, om interventionerne havde en effekt,
blev der udført en pilotundersøgelse (fase 1) en tentativ måling i Kvickly
Nørrebro (fase 2), og et felteksperiment i Hjallese Superbrugs (fase 3). Der blev
målt på interventionernes samlede effekt på salget af frugt og grønt.
Resultatet fra fase 3 var en stigning på 22% i salget af frugt og grønt.
Stigningen skete uden en nedgang i butikkens omsætning. Sammenlignet med
samme periode sidste år var stigningen 24%. Tal fra en række benchmarkbutikker pegede på, at der var tale om flyt-salg, hvor forbrugerne generelt
havde valgt at lægge sundere varer i kurven. Til slut i rapporten fremhæves tre
interventioner for at have vist et særligt effektpotentiale.
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INTRODUKTION

INTRODUKTION
Langt de fleste danskere ved godt, at
det gavner deres sundhed at spise
frugt og grønt. Igennem årtier er dette
budskab blevet formidlet gennem
kampagner, informationsmateriale og
rådgivning. Alligevel spiser langt de
fleste af os mindre frugt og grønt, end
vi burde, ifølge de officielle kostråd.
Når det ikke skyldes mangel på
viden, må der være andre barrierer,
som afholder os fra at fylde frugt
og grønt i indkøbskurven. Derfor
tog Landbrug & Fødevarer, i regi
af Måltidspartnerskabet, i 2013
initiativ til et projekt i samarbejde
med Coop, Fødevarestyrelsen og De
Samvirkende Købmænd. Projektet
skulle give ny viden om, hvad der
sker i selve supermarkedet, når vi
træffer valg om at købe frugt og grønt,
samt give videnskabeligt testede bud
på, hvad der kan nedbryde kløften
mellem forbrugernes gode intentioner
og deres egentlige adfærd. Arbejdet
med nudging tilbyder metoder til at
påvirke adfærd blandt forbrugere og
borgere i en retning, de allerede er
motiveret til at følge.
Udgangspunktet for projektet var
således, at det ikke er fornuft alene,
der styrer forbrugernes indkøb.
Forbrugernes vaner, impulser, tid og
ressourcer spiller også vigtige roller.
Ambitionen med projektet har været
at give butikskæder og butikker
konkret inspiration til indretning, der
giver et mersalg af frugt og grønt.

Det skal være løsninger, der er
realistiske inden for de nuværende
ressourcemæssige rammer for
butikkerne, og som ikke må påvirke
omsætningen negativt.
Projektet har været to år undervejs,
og der har været mange overvejelser
og forsøg, hvoraf visse forsøg ikke
virkede efter hensigten. Dog fremgår
det af denne rapport, at det lykkedes
at skabe stor fremgang i salget af
frugt og grønt i de testede butikker.
Desuden med metoder, som i
princippet kan implementeres i alle
butikker – og oven i købet med en
forbedret avance.
Det er derfor håbet, at indsigterne
og ideerne fra projektet vil blive
omsat til handling ude i de danske
butikker. Der er et stort potentiale for
øget salg af frugt og grønt til gavn
for forbrugeren, butikkerne og den
generelle folkesundhed.
Projektet blev udarbejdet gennem
et samarbejde mellem iNudgeyou
og Måltidspartnerskabet,
herunder Landbrug & Fødevarer,
Coop, Fødevarestyrelsen og
De Samvirkende Købmænd.
Landbrug & Fødevarer har varetaget
projektledelsen.
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Tidligt i projektet blev der talt om,
hvad en forventet stigning i salget
af frugt og grønt kunne være.
Adfærdsforsker Pelle Guldborg
Hansen, leder af iNudgeyou,
vurderede, at hvis alt gik efter planen,
kunne man i bedste fald håbe på
en stigning i salget af frugt og grønt
på 15% - og at en sådan stigning
ville kunne anses som værende en
succeshistorie.
Stigningen på 15% i omsætningen
af frugt og grønt blev herfra
målsætningen for interventionernes
effekt. For at kunne måle denne
effekt blev interventioner udført som
en lag-på-lag-intervention. Ved en
lag-på-lag-intervention implementeres
flere interventioner i samme periode,
og der måles på interventionernes
samlede effekt. I dette projekt blev der
målt på den samlede effekt på salget
af frugt og grønt i forsøgsbutikker.
Interventionerne var udarbejdet
med udgangspunkt i en række
adfærdsindsigter fra feltet. I
rapporten vil der blive redegjort for
ræsonnementet bag de forskellige
interventioner.

METODE
Projektet var inddelt i 3 faser. Hver
fase udgjorde en del af et samlet
forsøg på at identificere mulige
interventioner, hvis formål var at få
flere forbrugere til at købe frugt og
grønt. Interventionerne i de tre faser
blev udarbejdet med udgangspunkt
i tidligere afprøvede interventioner
fra feltet samt inspireret af en række
adfærdsprincipper. Interventionerne
måtte tilpasses for at kunne indgå
i den daglige praksis i de butikker,

som de senere skulle implementeres
i. Interventionerne er beskrevet i de
tilhørende metodeafsnit og fulgt op
på i de særskilte evaluerings- og
resultatafsnit.

FASE 1
IMPLEMENTERINGSMULIGHEDER
OG EFFEKTPOTENTIALE
Fase 1 bestod af indledende
observationer foretaget i Kvickly på
Nørrebro, Kvickly i Hvidovre samt
en pilotundersøgelse udført i Kvickly
på Nørrebro. Undersøgelsen havde
to overordnede formål. Det første
var at afprøve, om interventionerne
kunne indgå i den daglige praksis i
butikken. Det andet var at undersøge
interventionernes effektpotentiale ved
en større implementering.
Her er listen over de interventioner,
som blev undersøgt i fase 1:
Fase 1 interventioner:
1 - Blomkålsskiltet (int. 1)
2 - Indkøbsvogns-interventionen (int.
2)
3 - Splash-mærket (int. 3)
4 - Pasta er mere end kødsovs (int. 4)
5 - Ave Maria (int. 5)

FASE 2
TENTATIV MÅLING AF LAG-PÅ-LAGINTERVENTION
Fase 2 bestod af en tentativ test af
en lag-på-lag-intervention i Kvickly
på Nørrebro. Herefter blev der målt,
om lag-på-lag-interventionen havde
indflydelse på det overordnede salg af
frugt og grønt.
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Her er listen over de interventioner,
som blev anvendt i fase 2:
Fase 2 interventioner:

6 - Ta’ 12 stk frugt for 27 kr. (int. 6)
7 - Maks. 4 stk. per kunde (int. 7)
8 - Hvilke grøntsager køber du til din
familie? (int. 8)

9 - Bliv glad i morgen køb grønt i dag

og grønt, som blev sammenholdt
med omsætningstal fra en række
benchmark-butikker.
Følgende interventioner blev anvendt
i fase 3:
Fase 3 interventioner:

12 - Lagervarer ved indgangsparti (int.

12)

(int. 9)

13 - Frugt og grønt på broer (int. 13)

10 - Blomkålsskiltet (int. 10)

14 - Frugt ved kassen i køledisk (int.

11 - Ave Maria (int. 11 mod.)
Blomkålsskiltet (int. 10) og Ave
Maria (int. 11) var interventioner fra
fase 1. Blomkålsskiltet (int. 10) blev
implementeret på samme måde som
i fase 1 og i samme butik. Efter fase 1
blev Ave Maria interventionen (int. 11)
modificeret (se s. 10).

FASE 3
FELTEKSPERIMENT I HJALLESE
Fase 3 var et felteksperiment
udført i SuperBrugsen i Hjallese.
Felteksperimentet var en del
af daværende fødevareminister
Dan Jørgensens udfordring om
at få forbrugerne til at handle
mere bæredygtigt og blev udført i
samarbejde med SuperBrugsen,
Hjallese. Felteksperimentet var
designet som en lag-på-lagintervention. Målet var endnu engang
at teste, om lag-på-lag-interventionen
havde indflydelse på det overordnede
salg af frugt og grønt. Det var
desuden vigtigt, at interventionerne
ikke påvirkede omsætningen i en
negativ retning. Der blev indsamlet
data på det overordnede salg af frugt

14)

15 - Blomkålsskiltet (int. 15)
16 - Splash-mærket (int. 16)
17 - Pasta er mere end kødsovs (int.

17 mod.)

18 - Frugt ved kassen på hylde (int.

18)

19 - Ave Maria (int. 19)
20 - Indkøbsvogns-interventionen (int.

20)

Blomkålsskiltet (int. 15), Splashmærket (int. 16), Pasta er mere end
kødsovs (int. 17), Ave Maria (int. 19)
og Indkøbsvogns-interventionen (int.
20) var de samme interventioner som
i fase 1. Disse interventioner blev
implementeret med erfaringerne fra
fase 1.
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RESULTATER
Ved implementeringen af de
forskellige interventioner forventede
vi, at en eller flere af interventionerne
ville have en effekt på det
overordnede salg af frugt og grønt i
de butikker, som interventionerne blev
implementeret i. Resultater fra fase
1 og 2 udgjorde iterative skridt og
fungerede som led mod det endelige
felteksperiment i Hjallese. Fase 1 og 2
skal overordnet tolkes som tentative.
Her er en kort opsummering af
resultaterne fra de tre faser.
RESULTAT FASE 1: Evalueringen
af fase 1 viste, at flere af
interventionerne havde et effektpotentiale. Blomkålsskiltet (int. 1)
og Splash-mærket (int. 3) havde
positive udsving. Der blev ikke
samlet interventionsspecifik data på
Indkøbsvogns-interventionen (int. 2),
Pasta er mere end kødsovs (int. 4) og
Ave Maria (int 5).
RESULTAT FASE 2: Evalueringen
af fase 2 viste en stigning på 8,6%
i omsætningen af frugt og grønt
samt en lille stigning på 1,4% for det
samlede antal frugt og grønt, der
blev solgt. Målingen var tentativ, og
resultatet kan være udtryk for varians.
RESULTAT FASE 3: Evalueringen
af fase 3 viste i et felteksperiment en
stigning på 22% i salget af frugt og
grønt, når man sammenholder salget
i interventionsperioden med salget i
kontrolperioden tidligere samme år.
Stigningen på de 22% i omsætningen
af frugt og grønt skete uden, at den
overordnede omsætning i butikken
faldt.
Stigningen på 22% i omsætningen
af frugt og grønt var mere end Pelle

Guldborg Hansens oprindelige
estimat af den højst forventede effekt
på 15%.

DISKUSSION
Resultatet af felteksperimentet var
en stigning på 22% i omsætningen
af frugt og grønt. For at kontrollere
om stigningen på de 22% var udtryk
for sæsonudsving, blev stigningen
holdt op mod en kontrolperiode,
som lå i samme tidsrum, som
interventionsperioden sidste år
(2014). Når interventionsperioden
2015 blev sammenholdt med den
tilsvarende periode i 2014, sås en
stigning på 24% i omsætningen
på frugt og grønt. Resultatet blev
derudover sammenholdt med en
række benchmark-butikker. Valg af
benchmark-butikker og datatræk blev
foretaget af Coops analyseafdeling.
Omsætningen i Hjallese lå 4,4% over
omsætningen i forhold til benchmarkbutikkerne (Benchmarktallene er fra
2014).

ANBEFALINGER
Eftersom der blev målt på
interventionernes samlede effekt, var
det ikke muligt at opstille en liste over,
hvilke interventioner der virkede, og
hvilke der ikke virkede.
I nedenstående har vi valgt at
fremhæve 3 interventioner, som
viste særligt stort potentiale i løbet af
felteksperimenterne. De interventioner,
som viste særligt stort potentiale, var:
1. Blomkålsskiltet (int. 1)
2. Splash-mærket (int. 3)
3. Frugt ved kassen i køledisk (int. 14)

22% stigning i
salget af frugt
og grønt
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FASE 1
IMPLEMENTERINGSMULIGHEDER OG
EFFEKTPOTENTIALE
Fase 1 bestod i en pilotundersøgelse af generelle implementeringsmuligheder og
effektpotentiale af fem forskellige interventioner. Fase 1 var et led i arbejdet med
at identificere eller udarbejde interventioner, som havde en positiv effekt på, om
forbrugere vælger at lægge frugt og/eller grønt i indkøbskurven.

INTRODUKTION
Inden pilotundersøgelsen blev
der udført en række indledende
observationer i to butikker, Kvickly
Hvidovre og Kvickly Nørrebro.
iNudgeyou vurderede, at
opbakningen til at lave interventioner
var højest i Kvickly Nørrebro, og
butikken blev herefter udvalgt, som
den foretrukne butik at arbejde videre
med.
Pilotundersøgelsen i Kvickly Nørrebro
skulle gøre det muligt at afgøre
implementeringsmuligheder og
effektpotentialet for fem interventioner.
Udførelsen af pilotundersøgelsen
ledte til praktiske erfaringer i forhold
til implementering af interventioner
i butikker, som gjorde det muligt at
udføre den tentative måling i fase
2 og felteksperimentet i fase 3.
Undersøgelsen gav desuden tentative
resultater i forhold til interventionernes
effekt.
Pilotundersøgelsen gav overordnet
set positive resultater på følgende
interventioner: Blomkålsskiltet (int. 1),
Indkøbsvogns-interventionen (int. 2)
og Splash-mærket (int. 3). Ave Maria

(int. 5) havde ingen tydelig effekt, men
kvalitative observationer gav grund
til at modificere interventionen og
afprøve den i fase 2 og senere hen
også i fase 3. Udformningen af Ave
Maria (int. 5) blev ændret fra fase 1
til fase 2 og 3. Designbegrænsninger
gjorde, at Pasta er mere end
kødsovs (int. 4) ikke kunne sættes
op i Kvickly Nørrebro. En af
designbegrænsningerne var, at det
ikke var muligt at flytte champignoner
hen i køledisken grundet hygiejne.
Det blev senere muligt at afprøve
interventionen i fase 3 med skyllede
champignoner. Erfaringerne blev
taget med i implementeringen af
de fem interventioner i fase 3. Alle
interventionerne fra fase 1 blev
implementeret i felteksperimentet i
fase 3.

METODE
Pilotundersøgelsen i fase 1 blev
foretaget kvalitativt. Gennem
interventionsperioden i fase 1
blev forbrugere i Kvickly Nørrebro
observeret, mens de gjorde
deres indkøb. Observatøren var
forskellig fra gang til gang og
observerede i perioder af ca. 4
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Figur 1: Blomkålsskiltet placeret ved kartofler og blomkål.

Note: Billedet er taget i Kvickly Nørrebro.
Foto: iNudgeyou

timer ad gangen. iNudgeyou var
tilstede i Kvickly Nørrebro under
hele interventionsperioden, mens
pilotundersøgelsen var i gang.
Observatøren bevægede sig rundt
i butikken for ikke at tiltrække for
meget opmærksomhed, men
observerede primært på adfærd i
forbindelse med de fem interventioner.
Efter interventionsperioden var der
flere medarbejdere, som gav udtryk
for, at de ikke havde lagt mærke til
observatørerne på trods af, at de
havde gået rundt i butikken i flere
timer. Det, at flere af medarbejderne
ikke lagde mærke til observatørerne
under interventionsperioden, gav
grund til at tro, at de fleste af
forbrugerne ikke har lagt mærke til, at
de blev observeret.
Pilotundersøgelsen forløb over
seks dage i uge 3 2015. Tre af
dagene, mandag til onsdag, var
kontrolperiode, og tre dage, torsdag
til lørdag, var interventionsperiode.
Dagene var valgt for at få en
nogenlunde ligelig fordeling af
forbrugere i butikken. iNudgeyou
var blevet informeret af personalet

i Kvickly Nørrebro om, at de to
dage, hvor der blev solgt mest i
Kvickly Nørrebro, var mandag og
fredag. I nedenstående er de fem
interventioner beskrevet.

INTERVENTION 1
BLOMKÅLSSKILTET
Beskrivelse: Blomkålsskiltet (int. 1)
blev udarbejdet med særligt henblik
på at være en simpel intervention,
som det var nemt for et supermarked
at implementere. I kontrolperioden
blev blomkål flyttet hen ved siden af
kartoflerne. I interventionsperioden
blev Blomkålsskiltet (int. 1) placeret
mellem blomkål og kartofler.
Teori: Virkemidlet i denne intervention
er såkaldt prompting. Prompting
dækker over at præsentere
forbrugerne for en påmindelse
– en prompt - der gør dem
opmærksomme på noget bestemt.
I dette tilfælde gøres forbrugerne
opmærksomme på, at blomkål kan
koges sammen med kartofler. Der
foreslås altså et køb af blomkål
sammen med kartoflerne på
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Figur 2: Placering af plakat 2

Kilde: iNudgeyou

baggrund af, at de to varer let kan
tilberedes sammen.
Antagelsen: Forventningen til denne
intervention var, at forbrugere, der
købte kartofler, i højere grad ville være
tilbøjelige til også at købe blomkål.

INTERVENTION 2
INDKØBSVOGNS-INTERVENTIONEN
Beskrivelse: Interventionen var
todelt. Første del i interventionen
bestod i at dele indkøbsvognen op,
og derefter bede forbrugere om at
placere frugt og grønt i den forreste
del af indkøbsvognen. Interventionen
var inspireret af et forsøg i USA, som
eftersigende skulle have resulteret i
en stigning i salget af frugt og grønt
på 102%1. Denne intervention bestod
i, at der blev sat en strimmel tape
hen over indkøbsvognens midte med
et påsat skilt. På skiltet stod der:
«Put your fruits and vegetables in
front of the line, put everything else
in the back.» Af praktiske grunde
var det ikke muligt at lave en tro
kopi af denne intervention. Det var
generelt en udfordring at udarbejde
interventionen til indkøbsvognene,
1 Kilde: http://nudges.org/2010/08/13/grocery-cart-choice-architecture/#sthash.BLQVDp6u.dpuf, sidst besøgt 23. august 2015.

da interventionen skulle kunne klare
processen, hvor vognene skubbes
sammen efter brug. Det blev i
denne forbindelse vurderet, at den
oprindelige intervention med tape
ikke ville kunne fungere i praksis.
Begrundelsen var, at tapen ville falde
af, lige så snart en indkøbsvogn
blev kørt hen til og samlet med de
andre indkøbsvogne. Flere ideer
blev diskuteret, og til sidst blev det
besluttet at benytte en markering i
bunden af indkøbsvognen.
Markeringen i bunden af
indkøbsvognen blev udformet som en
plakat, som blev fæstnet til en måtte.
Måtten blev implementeret for, at
frugt og grønt ikke skulle blive stødt. I
interventionsperioden blev plakaterne
fæstnet i indkøbsvognenes forreste
del (se figur 2).
Teori: Instruktionen om at placere
frugt og grønt på den dertil
indrettede måtte er at betegne
som en handlingsanvisning.
Handlingsanvisninger præciserer den
ønskede handling for agenten, samt
hvordan handlinger skal udføres.
På denne måde slipper agenten for
at beslutte, hvordan en handling
skal udføres, da dette er anvist.
Handlingen bliver derfor psykologisk
set nemmere for agenten at udføre,
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Figur 3: Placering af plakat 1

Kilde: iNudgeyou

og agenten bliver informeret om,
at der er en forventning om, at
handlingen udføres. Interventionen
drager desuden opmærksomhed
mod, at der mangler noget i kurven.2
Antagelse: Antagelsen var, at hvis
kunderne så skiltet i kurven og blev
opmærksomme på det, så ville de
fylde frugt og grønt i kurven.
Den anden del af interventionen
i indkøbsvognene var, at der
blev benyttet forankringseffekt.
Forankringseffekten dækker over det
faktum, at når en agent skal estimere
en talværdi (f.eks. hvor højt Rundetårn
er) bliver estimatet påvirket, hvis en
bestemt værdi er blevet foreslået som
svar forinden. Hvis agenten først er
blevet spurgt, om Rundetårn er højere
eller lavere end 90 m, vil det føre til
et højere estimat, end hvis agenten
blev spurgt, om tårnet var højere eller
lavere end 10 meter. Estimater har
altså en tendens til at blive påvirket af
en foreslået svarværdi. Interventionen
er inspireret af “6 om dagen“kampagnen i dens udformning.
Antallet af frugter som en, to og tre
personer anbefales udgør foreslåede

værdier og har til formål at få
forbrugerne til at købe mere frugt
og grønt, end de plejer. Antagelsen
er, at forbrugerne ikke lever op
til “6 om dagen“-kampagnens
opfordring. Forankringseffekten har
vist sig at være enormt robust og har
f.eks. vist sig at påvirke dommeres
strafudmåling (Englich & Mussweiler
2001), ejendomsmæglerens
prisvurderinger af boliger (Northcraft
& Neale 1987) og forbrugeres køb af
dåsesuppe (Wansink, Kent & Hoch
1998). Interventionen blev udarbejdet
med henblik på, at den skulle
kunne fæstnes i den forreste del af
indkøbsvognene (se figur 3).
Antagelse: Antagelsen var, at
når kunderne skulle ”svare på
spørgsmålet” om, hvor meget frugt
og grønt de skal købe, ville deres
svar blive påvirket af en af de tre
værdier 6, 12 eller 18 (alt efter om der
købes ind til 1, 2 eller 3 personer). Vi
forventede, at denne bias ville føre til,
at nogle kunder besluttede sig for at
lægge et højere antal frugt og grønt i
kurven end ellers.

2 Wansink, B., Kent, R. J., & Hoch, S. (1998).
An anchoring and adjustment model of purchase quantity decisions. Journal of Marketing
Research, 1998, 71-81.

INTERVENTION 3

FORANKRING
Forankring er det fænomen,
at en værdi påvirker et senere
estimat af en anden værdi således at den anden værdi
assimilerer mod den første
(Kahneman & Tversky 1974).
Startværdien kan stamme fra
formuleringen af et spørgsmål
eller kan være et resultat
af en delvis udregning1.
Et forankringspunkt er et
mentalt referencepunkt, som
kan bruges til at påvirke
menneskers vurdering i en
given retning. I dette tilfælde
er forankringspunktet et tal,
som har til formål at påvirke
forbrugernes opfattelse af, hvor
meget frugt og grønt, de skal
handle.
1 Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment
under uncertainty: Heuristics and biases. science, 185(4157), 1124-1131.
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Figur 4: Splash-mærker placeret på kødet ved siden af Verdure Al Forno
grøntsagsmix.

HYPERBOLISK
DISKONTERING
Hyperbolsk diskontering
dækker over det fænomen, at
mennesker har en tendens til
at træffe beslutninger, som er

Note: Billedet er taget i Kvickly Nørrebro.
Foto: iNudgeyou

SPLASH-MÆRKET
Beskrivelse: Splash-mærket (int. 3)
bestod i et klistermærke, som blev sat
på kødprodukter. “Splash“ blev brugt
til at beskrive den forventede effekt
af klistermærkerne. Den forventede
effekt af interventionen var, at flere af
de forbrugere, som købte kødpakker
med de påsatte klistermærker,
skulle blive fristet til at købe det

inkonsistente i tid1. For men-

snittegrønt, som lå ved siden af.
Ved interventionen blev der lagt
snittegrønt ved siden af kødet. Den
samme type snittegrønt havde ligget
ved siden af kødet i kontrolperioden.
I pilotundersøgelsen viste Splashmærket (int. 3) Verdure-al-fornosnittegrønt (se figur 4).
Teori: Denne intervention gjorde
ligesom Blomkålsskiltet (int. 1) brug

Figur 5: Billedet illustrerer, hvorledes Pasta er mere end kødsovs (int. 4) er
placeret over sektionen med hakket kød.

Note: Billedet er taget i Kvickly Nørrebro.
Foto: iNudgeyou

nesker falder værdien af både
omkostninger og gevinster ret
hurtigt på korte perioder, men
langsommere, som man rykker
tidslinjen frem.
1 Time Discounting and Time Preference:
A Critical Review Shane Frederick, George
Loewenstein and Ted O’Donoghue Journal of
Economic Literature Vol. 40, No. 2 (Jun., 2002)
, pp. 351-401
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af en prompt. I dette tilfælde blev
forbrugerne gjort opmærksomme
på, at de havde mulighed for at
købe grøntsager sammen med kød.
Handlingsanvisningen bestod i, at
klistermærket på kødet fortæller
forbrugeren, at når man køber
kød, bør man også købe en pose
grøntsager, der er placeret lige ved
siden af kødet.
Antagelse: Antagelsen var, at
forbrugere, der købte kødet med
Splash-mærket (int. 3), var mere
tilbøjelige til også at tage en pose af
de grøntsager, der lå i montren ved
siden af kødet.

INTERVENTION 4
PASTA ER MERE END KØDSOVS
Beskrivelse: Pasta er mere end
kødsovs (int. 4) bestod i et skilt, som
blev sat op ved hakkekødet. Skiltet
viste specifikke ingredienser, som
kunne benyttes til at lave en pasta
alla bolognese. Ingredienserne, som
blev vist på skiltet, var rød peber,
gulerødder og basilikum.

Teori: Interventionen var inspireret
af begrebet om implementeringsintentioner. Ideen var at hjælpe
forbrugere med at skabe intentioner
om, hvordan de kunne købe sundt
ind. Forbrugerne tvinges ikke til at
købe nogle af ingredienserne, og
ideen var, at det skulle være sjovt
og nemt at sammensætte retten.
Desuden kobles brugen af grøntsager
med kvalitet. Det betyder at retten
ifølge handlingsanvisningen bliver
bedre af at indeholde flere grøntsager
(flere kokkehuer). Interventionen
kunne nemt modificeres til at
omhandle andre retter. For eksempel
kunne princippet med at benytte
kokkehuerne bruges til lasagne, hvor
skiltet kunne vise grundingredienserne
i en lasagne samt tre forskellige
grøntsager, der kunne være med til at
øge smagsoplevelsen.
Antagelse: Antagelsen var, at
forbrugere, der havde bestemt sig for
at lave pasta med kødsovs eller en
lignende ret, ville være tilbøjelige til at
vælge flere af de ingredienser, der var
inkluderet i opskriften på skiltet.

Figur 6: Billedet illustrerer kurvene med æbler i, der blev sat op langs
chipshylden.

Note: Billedet er taget i Kvickly Nørrebro fase 2.
Foto: iNudgeyou

IMPLMENTERINGSINTENTION
Der er en psykologisk forskel på at have en intention
om at opnå et bestemt mål
og at have en intention om
at udføre den adfærd, som
fører til opnåelsen af det mål.
Implementationsintentioner
referer til bestemte “Hvis A, så
B”-regler, som er designet til
at hjælpe folk med at opnå et
mål. De gør det ved at aktivere
målrelevant adfærd i udvalgte
kontekster1.
1 Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement:
A meta‐analysis of effects and processes.
Advances in experimental social psychology,
38, 69-119.
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INTERVENTION 5
AVE MARIA
Beskrivelse: Ave Maria (int. 5) bestod
i, at kurve med æbler blev sat op
langs hylderne med chips og snacks.
Teori: En af de faktorer, der
kan motivere mennesker til at
handle anderledes, er ønsket
om at opretholde et positivt
selvbillede. Det føles godt at
handle i overensstemmelse med
måden, hvorpå vi ser os selv.
Det kan dog være svært altid at
handle i overensstemmelse med
dette selvbillede, og selvom man
ønsker at leve sundt, har flere af
os usunde vaner, der især kan
være svære at modstå, når det er
sent på dagen, og blodsukkeret
er lavt. Denne intervention
præsenterede forbrugeren for en
mulighed for øjeblikkeligt at handle i
overensstemmelse med det sunde
selvbillede efter at have gjort noget
”syndigt” - at købe en pose chips.
Bemærk, at det er op til individet
selv at vurdere, om valget af æblet
ligger i forlængelse med individets
selvbillede. Forbrugeren køber altså
”aflad” ved at tage æblet med.
Antagelse: Antagelsen var, at
forbrugere, der følte, at de brød
med deres selvbillede, når de købte
chips, ville være tilbøjelige til også at
købe æbler med. Vi forventede, at
forbrugere, som ikke følte, at de brød
med deres selvbillede, når de købte
chips, ville undlade at købe æbler.

EVALUERING AF
PILOTUNDERSØGELSE

De fem interventioner blev vurderet
i forhold til de fem kvalitative
parametre. Parametrene var: 1)
synlighed 2) holdbarhed 3) reaktion
4) implementering og 5) potentiale.
I nedenstående har vi beskrevet de
fem parametre. Derefter er de fem
interventioner evalueret på baggrund
af de fem parametre. Hovedformålet
med pilotundersøgelsen var at
afprøve en række ideer og få
feedback på forsøgsdesignet. Pointer
i evalueringen skal ikke ses som
endegyldige tolkninger, men som
et tidligt led i en længere iterativ
arbejdsproces, som skulle ende ud i
et felteksperiment.
Synlighed dækker i denne
rapport over, om vi ser tegn
på, at forbrugerne registrerede
interventionen. Holdbarhed referer
til, om en intervention kunne holde
til at blive brugt, eller om den gik i
stykker i løbet af interventionsugen.
Reaktion refererer til, hvilke reaktioner
forbrugerne havde på en intervention.
Her kan der være tale om mange
forskellige former for reaktioner.
Implementering dækker i denne
rapport over, om interventionerne
viste potentiale for at kunne
implementeres i flere butikker. For at
en intervention vurderes egnet, skal
den være billig, nem at producere
og passe ind i forhold til den daglige
praksis i butikken. Interventionernes
potentiale blev vurderet med særligt
henblik på, om en intervention kunne
siges at have effektpotentiale.

FREMTRÆDENHED
Fremtrædenhed dækker over
den opfattede grad af vigtighed eller prominens af en
stimulus. Det er relevant fordi
mennesker har begrænset
opmærksomhed og derfor skal
den information vi behandler
prioriteres. Fremtrædenheden
af objekter eller karakteristika
ved objekter kan manipuleres
uden at ændre på det faktiske
indhold af dem, hvilket kan
påvirke hvordan vi interagerer
med dem1.
1 Maddox, K. B., & Chase, S. G. (2004). Manipulating subcategory salience: Exploring the
link between skin tone and social perception of
Blacks. European Journal of Social Psychology,
34(5), 533-546.
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EVALUERING AF BLOMKÅLSSKILTET (int. 1)

Kilde: iNudgeyou

Blomkålsskiltet (int. 1) var placeret i øjenhøjde mellem kartofler og blomkål.
Interventionen var placeret foran andre skilte. Interventionen holdt gennem hele
interventionsperioden. I interventionsperioden havde personalet måtte fylde
op med blomkål, og i denne forbindelse havde skiltet ikke været til besvær.
Interventionen holdt senere gennem hele fase 2. Ved slutningen af fase 1 blev
butikken spurgt, om skiltet skulle blive siddende ude i butikken. Butikken var
imødekommende over for ideen. Som en del af pilotundersøgelsen blev der
foretaget en tentativ måling af Blomkålsskiltet (int. 1) og Splash-mærket (int. 3).
Dette blev gjort for at afprøve forsøgsdesignet, som skulle anvendes i fase 2.
Resultatet af den tentative måling ses opstillet i appendiks i figur A.3.
EVALUERING AF INDKØBSVOGNS-INTERVENTIONEN (int. 2)

Kilde: iNudgeyou

Interventionen i indkøbsvognene var placeret således, at de var synlige for
forbrugeren, som skubbede vognen. Interventionen var synlig, så længe
indkøbsvognen ikke var fyldt op. Flere forbrugere fyldte indkøbsvognen op
fra den ende, som var tættest på dem selv, hvilket betød, at den forreste
ende (den ende hvor interventionerne var placeret) blev dækket til som det
sidste. Flere benyttede indkøbsvognene til større indkøb eller til at transportere
børn i. Børn, som sad i indkøbsvognen, dækkede typisk for interventionen.
Interventionen viste sig at være holdbar, så længe vognene ikke blev kørt
udenfor. Pilotundersøgelsen faldt i en uge med sne, og vogne, som blev kørt
udenfor, fik derfor våde måtter. Ved implementering af interventionen i fase 3
blev interventionen lavet uden måtter. For at vurdere effekten af interventionen
var det nødvendigt at have et større antal observationer.
EVALUERING AF SPLASH-MÆRKET (int. 3)

Kilde: iNudgeyou
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Splash-mærket blev placeret i venstre hjørne af kødpakkerne. Kødpakkerne
lå på en A-plads ud til hovedgangen i Kvickly Nørrebro. Interventionerne var
således placeret synligt. Det var ikke muligt at vurdere i hvor høj grad at kunder
lagde mærke til splash-mærkerne til trods for deres synlige placering. Derfor
har interventionen fået et spørgsmålstegn i dette felt. Splash-mærkerne holdt
gennem hele interventionsugen, og det viste sig at være nemt for personalet
at sætte dem på kødpakkerne. Slagteren foreslog selv, at han kunne sætte
klistermærkerne på kødet i løbet af interventionsugen. Flere forbrugere,
som var henne og kigge på kødet, samlede poser med snittegrønt op.
Dette kan indikere at splash-mærket virkede. Det kan dog ikke vides med
sikkerhed, hvorfor dette parameter har fået et spørgsmålstegn. I løbet af
pilotundersøgelsen blev der foretaget en tentativ måling af Splash-mærket (int.
3). Resultatet af den tentative måling ses i appendikset, figur A.4.
EVALUERING AF PASTA ER MERE END KØDSOVS (int. 4)

Kilde: iNudgeyou

Pasta er mere end kødsovs (int. 4) blev ikke implementeret efter hensigten.
Pga. hygiejneproblemer kunne der ikke flyttes grøntsager over ved siden af
hakkekødet i fase 1. F.eks. kunne champignoner ikke ligge ved siden af kødet,
da pakkerne indeholdt rester af jord. I fase 3 blev skyllede champignoner flyttet
hen til køledisken med kød. Det betød, at det ikke var muligt at observere
forbrugernes reaktion på interventionen, som den var tænkt til at starte med.
Interventionen holdt gennem hele interventionsperioden. Effektpotentialet blev
vurderet positivt, såfremt det lykkedes at få interventionen implementeret.
EVALUERING AF AVE MARIA (int. 5)

Kilde: iNudgeyou

Kurvene med æbler blev hængt op foran chips og snacks, så de var synlige
for forbrugerne, der skulle købe chips og snacks. Interventionen holdt gennem
interventionsperioden, men blev tynget af æblernes vægt. Såfremt denne
intervention implementeres anbefales det at finde kurve, som kan holde
vægten af æblerne. Der var blandede reaktioner fra forbrugerne. Nogle syntes,
interventionen var sjov (typisk børn), mens andre blev stødt af interventionen.
Derfor var potentialet uvist for denne intervention.
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FASE 2
TENTATIV MÅLING AF LAG-PÅ-LAGINTERVENTION
Fase 2 bestod i en tentativ måling af en række interventioner. Interventionerne
sigtede mod at skabe en stigning i salget af frugt og grønt. Udvalgte
interventioner fra fase 1 blev også testet i fase 2.

INTRODUKTION
Fase 2 indeholdt to perioder:
En kontrolperiode og en
interventionsperiode. Kontrolperioden
løb fra 25. marts 2015 – 14. april
2015. Interventionsperioden løb fra
15. april 2015 – 5. maj 2015. Seks
interventioner blev opsat i Kvickly
Nørrebro og en tentativ måling
af interventionernes bidrag til det
samlede frugt- og grøntsalg blev målt.
For begge perioder blev der indsamlet
data på stk-salg og omsætning
for det totale salg af frugt og grønt
samt en række specifikke frugter og
grøntsager.

METODE
Interventionerne er opstillet i det
nedenstående. For at gøre det
nemmere for læseren at overskue
interventionerne gennem rapporten
står interventionerne i fase 2 i
forlængelse af interventionerne
fra fase 1. Derfor starter den
første intervention i fase 2 med at
hedde intervention 6. Resten af
interventionerne vil følge samme
princip gennem rapporten.

I nedenstående har vi beskrevet nogle
af de teoretiske overvejelser, som
ligger bag de forskellige interventioner.

INTERVENTION 6
TA’ 12 STK. FRUGT FOR 27 KR.
Beskrivelse: Interventionen bestod
i, at et tilbud på enkeltfrugter (æbler,
bananer, pærer, blommer, appelsiner
og kiwier) blev ændret således,
at hvor det i kontrolperioden var
8 stykker frugt for 18 kroner, var
tilbuddet i interventionsperioden 12
stykker frugt for 27 kroner. Stykprisen
var dermed den samme, men
tilbuddet var på et større antal frugter.
Teori: Teorien bag denne intervention
er den samme forankringseffekt, som
blev beskrevet ift. Splash-mærket
(int. 3). Samtidig skal det tages med,
at antallet af frugter, der skal købes
for at opnå rabatten, er større, og
derfor er der også et rent økonomisk
incitament til at købe 12 stykker
frugt frem for 8. Interventionen blev
analyseret som en del af lag-på-laginterventionen. Desuden blev der
samlet op på salget af de specifikke
frugter (se appendix A.3).

15 |

FASE 2 · KVICKLY NØRREBRO

Antagelse: Antagelsen var, at
kunderne ville blive påvirket af det
højere antal frugter, der var tilbud på,
og derfor købe flere af de specifikke
frugter. Det blev forventet, at kunder,
der tiltrækkes af tilbuddet, købte 12
stykker frugt i stedet for 8 stykker
frugt af gangen.

INTERVENTION 8

INTERVENTION 7

Teori: Vi ved, at mennesker godt
kan lide at handle på en måde,
der er konsistent med et positivt
selvbillede. Hvis man betragter sig
selv som en person, der er god
ved miljøet, vil man gerne handle i
overensstemmelse med dette f.eks.
ved at vælge miljørigtige produkter.
Det er den effekt, der ligger bag
interventionen. I dette tilfælde er
beskeden rettet mod forbrugere,
der har et billede af sig selv som
værende gode familiemennesker.
Interventionen sender det budskab,
at hvis man er et familiemenneske,
bør man handle i overensstemmelse
med dette selvbillede ved at købe
grøntsager til sin familie.

MAKS. 4 STK. PR. KUNDE
Beskrivelse: Interventionen bestod
i, at der blev sat en begrænsning på,
hvor mange stykker juniorbananer
på tilbud, den enkelte kunde kunne
købe. Bananerne var sat ned med 1
krone, og der var et max på 4 poser
pr. kunde.
Teori: Interventionen er baseret
på knaphedsprincippet (oversat
fra engelsk: scarcity). Ideen bag
er, at der laves en grænse for hvor
mange juniorbananeren forbruger
kan købe ad gangen. Det skal give
forbrugeren en opfattelsen af, at der
er tale om en knap resource. Når
en resource opfattes som knap,
giver det anledning til en følelse af
at der skal handles med det samme
inden tilbuddet forsvinder. Dette kan
med andre ord give andledning til
at forbrugerne vælger at købe flere
poser juniorbananer.

HVILKE GRØNTSAGER KØBER DU
TIL DIN FAMILIE?
Beskrivelse: Interventionen bestod
i et opsat skilt med et billede af
en familie samt teksten, ”Hvilke
grøntsager køber du til din familie?”

Analyse: Interventionen blev
analyseret som en del af lag-på-laginterventionen.
Antagelse: Vi vil forvente, at denne
intervention vil få kunder, der handler
ind til deres familier, til at købe mere
frugt og grønt.

Analyse: Denne intervention blev
primært analyseret ift. salg af
juniorbananerne.

INTERVENTION 9

Antagelse: Interventionen vil få flere
forbrugere til at købe juniorbananer.

Beskrivelse: Interventionen bestod
i, at vi opsatte et skilt med et billede
af grønt samt teksten, ”Bliv glad i
morgen – køb grønt i dag”.

BLIV GLAD I MORGEN - KØB
GRØNT I DAG

KNAPHEDSPRINCIPPET
Knaphedsprincippet dækker
over, at eksempelvis
forbrugsgoder virker
mere værdifulde, når
godernes tilgængelighed
er begrænset. Tanken om
potentielle tab spiller en
stor rolle i menneskelig
beslutningstagning.
Cialdini, R. B. (1993). Inﬂuence: The
psychology of persuasion. New
York: Morrow.
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Figur 7: Den totale omsætning på frugt & grønt steg med 8,6% i Kvickly Nørrebro

8,6%

Antal frugt & grønt solgt (stk)
Kontrolperiode

Omsætning af frugt & grønt (kr)
Interventionsperiode

Kilde: iNudgeyou

Teori: Mennesker er drevet af
både langsigtede planer og mere
øjeblikkelige ønsker. Hvis man f.eks.
ønsker at leve sundt, kan det være
svært at holde sig til at købe sundt
ind, når man står i supermarkedet,
og det er sent på dagen, eller man
er sulten og får tilbudt et stykke
kage. Hvis det lykkes os at huske
på vores langsigtede mål og planer,
kan det nogle gange blive lettere at
handle i overensstemmelse med dem.
Meningen med denne intervention
er at få forbrugerne til at tænke på
fremtiden. Interventionen skal huske
dem på, at hvis de ønsker at være
sunde på lang sigt, skal de købe
grøntsager nu.
Analyse: Interventionen blev
analyseret som en del af lag-på-laginterventionen.
Antagelse: Forventningen var, at
denne intervention havde potentiale til
at få de fleste typer kunder til at købe
mere frugt og grønt.

INTERVENTION 10 & 11
Blomkålsskiltet (int. 10) og Ave
Maria (int. 11) er beskrevet i
interventionsoversigten i fase 1.

RESULTATER
I fase 2 blev der indført en lag-pålag-intervention i Kvickly Nørrebro.
Lag-på-lag-intervention vil sige, at alle
interventionerne er indført på samme
tid, og der måles på den samlede
effekt.
Resultaterne for fase 2 viste en
stigning i den gennemsnitlige
omsætning af frugt og grønt pr. dag
på 8,6%. Med hensyn til antal frugt
og grønt solgt ses en lille stigning på
1,4%. Disse forskelle blev ikke testet
statistisk, da det ikke gav mening at
udføre en test på et datamateriale
med så relativt få datapunkter. I figur
7 ses et overblik på stigningen i salget
af frugt og grønt i Kvickly Nørrebro.

17 |

FASE 3 · SUPERBRUGSEN HJALLESE

FASE 3
FELTEKSPERIMENT I HJALLESE
Fase 3 bestod i et felteksperiment i SuperBrugsen Hjallese. I fase 3 fik vi
muligheden for at prøve flere interventioner af med friere rammer. I fase 1
og 2 betød flere restriktioner på udformningen af interventioner samt på
indsamlingen af data, at vi måtte gå på kompromis med udformningen af
interventionerne. Restriktioner i udformningen af en intervention medfører
normalt en reduktion i interventionens effekt. I fase 3 fik vi næsten frie kår i
udformningen af interventionerne, men der var dog en stram tidsplan på en
måned til at nå at udføre eksperimentet.

INTRODUKTION
Den 18. februar 2015 indgik
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri et samarbejde med
adfærdsforsker, Pelle Guldborg
Hansen, i et projekt som sigtede mod
at påvirke forbrugernes adfærd til
at handle mere bæredygtigt. Dette
skulle ske med særligt henblik på:
Dyrevelfærd, økologi, lokale varer,
Nøglehuls-mærket, frugt og grønt
samt bæredygtighed.
Ovenstående projekt var en del af
Dan Jørgensens forsøg på at vise
supermarkeder, at de kan påvirke
forbrugere til at handle sundere og
mere bæredygtigt. Projektet passede
således perfekt ind i forhold til
missionen om, at få forbrugerne til at
købe mere frugt og grønt.
Til udførelsen af projektet fik Hansen
stillet SuperBrugsen i Hjallese
på Fyn til rådighed. Opgaven var
at komme med interventioner
til et felteksperiment. Der var
som udgangspunkt ikke nogen

restriktioner for, hvad der måtte gøres
i butikken. Dette gav flere muligheder
i forhold til implementering, end
iNudgeyou havde haft i fase 1 og fase
2.

METODE
Interventioner og test skulle
udarbejdes og udføres inden for
en måned. Kontrolperioden gik
fra d. 1. januar 2015 til d. 20.
marts 2015. Interventionsperioden
gik fra d. 21. marts 2015 til d.
18. april 2015. Dertil havde vi en
kontrolperiode, som lå i samme
tidsrum som interventionsperioden
sidste år. Denne periode var
bl.a. med til at gøre det muligt at
forholde sig til sæsonudsving. I
figur 8 ses en illustration, som viser
forsøgsperioderne i fase 3.
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Figur 8: Forsøgsperioderne fra Fase 3
(Hjallese)

2015
2014

Kontrolperiode 1: 02/01-20/03
Kontrolperiode 2: 24/03-16/04
Interventionsperiode: 21/03-16/04
Kilde: iNudgeyou

OPSÆTNING AF
INTERVENTIONER
Overordnet blev interventionerne
udarbejdet med udgangspunkt i to
temaer. Første tema var strategisk
placering, og andet tema var foreslået
salg. Den strategiske placering
bestod for det første i at placere
frugt og grønt gennem hele butikken
og ikke blot i grøntafdelingen.
Placeringen var ikke tilfældig, men
var rettet mod at placere grøntvarer,
som passede sammen med en
bestemt kødtype. Et eksempel
ses i form af Pasta er mere end

kødsovs interventionen (int. 4), hvor
snittede champignoner, rød peber
og basilikum blev placeret tæt på
hakkekødet, da disse ingredienser
passer sammen som ret. I tilfældet
med pasta er mere end køds
sovs interventionen (int. 4) blev
der ydermere sat et skilt op, som
indirekte foreslog forbrugeren at
benytte ingredienser i køledisken til at
lave en pasta alla bolognese. Dette
er et eksempel på foreslået salg.
Forbrugerne kan vælge at lave mange
forskellige retter med hakkekød, rød
peber, snittede champignoner og
basilikum, men her foreslås pasta
alla bolognese. Der ligger således
en implicit handlingsanvisning i
interventionen. Vi ved fra andre
kontekster, at handlingsanvisning kan
have betydelige effekter på adfærden.

OVERBLIK OVER
INTERVENTIONERNES
PLACERING
På næste side illustrerer figur 9, hvor
de forskellige interventioner i fase 3
blev opstillet.
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Figur 9: Plantegning over Kvickly Hallese og placeringen af de afprøvede interventioner

Lagervarer ved indgangsparti (int. 12)

Pasta er mere end kødsovs (int. 17)

Frugt og grønt på broer (int. 13)

Frugt ved kassen på hylde (int. 18)

Frugt ved kassen i køledisk (int. 14)

Ave Maria (int. 19)

Blomkålsskiltet (int. 15)

Indkøbsvogns-interventionen (int. 20)

Splash-mærket (int. 16)
Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou
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INTERVENTION 12
LAGERVARER VED INDGANGSPARTI
Dato: Opsætning d. 21. marts 2015
og nedtagning d. 18. april 2015.
Beskrivelse: Ved indgangspartiet til
Hjallese SuperBrugs blev der opstillet
grøntsager til lagervarer.
Teori: Antagelsen var, at forbrugere
vil være mindre beslutningstrætte
(oversat fra engelsk: decision fatigue)
først på indkøbsturen ift. slutningen.
Research viser, at menneskers
beslutningsevne kan belastes og
svækkes efter gentagne beslutninger.
Beslutningsevnen tillader forbrugerne
at vælge sundere. Jo mere
beslutningsevnen belastes, jo sværere
er det at vælge det sunde valg1.
Antagelse: Antagelsen var, at
forbrugere som blev mødt af frugt
og grønt ved indgangen, oftere
ville handle sundere på resten af
indkøbsturen.

INTERVENTION 13
FRUGT OG GRØNT PÅ BROER
Dato: Opsætning d. 30. marts 2015
og nedtagning d. 18. april 2015.
Beskrivelse: Frugt blev stillet op over
kølediskene.
Teori: Teorien bag denne intervention
handler om opmærksomhed og
1

Vohs, K. D., Baumeister, R. F., Twenge, J.

M., Schmeichel, B. J., Tice, D. M., & Crocker,
J. (2005). Decision fatigue exhausts self-regulatory resources—But so does accommodating to unchosen alternatives. Manuscript
submitted for publication.

space management. Når frugt
og grønt placeres på A-pladser,
trækker de i højere grad forbrugerens
opmærksomhed til sig. Varerne på
disse pladser er mere synlige end
andre varer, og de har ligeledes
færre varer at konkurrere med om
forbrugerens opmærksomhed.
Antagelsen var, at hvis en vare kunne
fange forbrugerens opmærksomhed,
så ville sandsynligheden for, at
forbrugeren valgte at købe netop
denne være større.
Antagelse: Vi forventede, at denne
intervention havde potentiale til at få
de fleste typer kunder til at købe mere
frugt og grønt.

INTERVENTION 14
UDSKÅRET FRUGT VED KASSEN
Beskrivelse: D. 14. april 2015 blev
udskåret frugt flyttet op til kassen i
en køledisk og blev ikke taget ned
grundet øget salg af udskåret frugt
med den nye placering.
Teori: Antagelsen var, at forbrugeren
ved starten af indkøbsturen var højere
på mental energi end ved afslutningen
af indkøbsturen. Samtidig køber
mange forbrugere ind sidst på dagen,
hvor blodsukkeret tit er lavt. Dette kan
føre til, at man sidst på indkøbsturen
er mere tilbøjelig til at købe snacks
som chips og slik. Ved at placere frugt
ved kassen tilbydes forbrugeren en
mulighed for at regulere blodsukkeret
og belønne sig med en sundere
snack end de alternativer, der ellers er
til stede.
Antagelse: Vi forventede, at denne
intervention havde potentiale til at få
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de fleste typer kunder til at købe mere
frugt og grønt.

INTERVENTION 15

Splash-mærket (int. 3), var mere
tilbøjelige til også at tage en pose af
de grøntsager, der lå i montren ved
siden af kødet.

BLOMKÅLSSKILTET

INTERVENTION 17

Dato: Opsætning d. 30. marts 2015
og nedtagning d. 18. april 2015.

PASTA ER MERE END KØDSOVS
INTERVENTIONEN

Opsætningen i SuperBrugsen Hjallese
var den samme som i fase 1 (kartofler
til venstre og blomkål til højre).
Placeringen i butikken var imidlertid
anderledes i SuperBrugsen Hjallese.
Her var blomkål placeret umiddelbart
efter indgangen i butikken. I Kvickly
Nørrebro var blomkål placeret i grønt
afdelingen.

Dato: Opsætning d. 21. marts 2015
og nedtagning d. 18. april 2015

Teori: Se beskrivelse af
Blomkålsskiltet (int. 1) i fase 1.
Antagelsen: Forventningen til denne
intervention var, at forbrugere, der
købte kartofler, i højere grad ville være
tilbøjelige til også at købe blomkål.

INTERVENTION 16
SPLASH-MÆRKE NTERVENTIONEN
Dato: Opsætning d. 21. marts 2015
og nedtagning d. 18. april 2015
Note: Mærkerne har været sat på
grønt (Stirfry mix og Verdure al forno),
samt på kød (alt fjerkræ) de første 2
uger (21. marts – 5. april) og alle hele
kyllinger de sidste 2 (6 april – 18 april)
uger.
Teori: Allerede beskrevet i fase 1. Se
beskrivelse af intervention 3.
Antagelsen: Vi forventede, at
forbrugere, der købte kødet med

Teori: Allerede beskrevet i fase 1.
Se beskrivelse af Pasta er mere end
kødsovs (int. 4).
Antagelsen: Vi forventede, at
forbrugere, der købte hakkekød ved
Pasta er mere end kødsovs (int. 4)
ville være tilbøjelige til at tage flere
af de ingredienser, som var vist på
skiltet.

INTERVENTION 18
FRUGT VED KASSE PÅ HYLDE
INTERVENTIONEN
Beskrivelse: Frugt ved kasse på
hylde bestod i at flytte hele frugter
op til kassen og placere dem på en
hylde. Opsætning af hele frugter d.
21. marts 2015. Interventionen blev
taget ned d. 18. april 2015
Teori: Teorien til denne intervention
var den samme som ved Udskåret
frugt i køledisk. Der blev vekslet
mellem at have æbler, appelsiner,
pærer og bananer ved kassen, men
frugten blev hurtig kedelig og havde
ingen synlig effekt.
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LAG-PÅ-LAG-INTERVENTIONER
I projektet vurderede vi, at det
ikke ville være muligt at lave én
intervention, som i sig selv ville give
et så stort udslag på det samlede
salg af frugt og grønt, at det samtidig
ville være muligt at måle på. Derfor
blev det valgt at benytte lag-pålag-intervention. Ovenstående var
naturligvis forudsat, at en eller flere
af de interventioner, som benyttedes,
rent faktisk havde en indflydelse på
forbrugerens adfærd.
Der var fordele og ulemper ved at
benytte lag-på-lag-intervention. Det
følgende vil kort gennemgå nogle af
fordelene og nogle af ulemperne ved
at benytte lag-på-lag-intervention.
En styrke ved at benytte lag-pålag-interventioner er, at det ofte er
muligt at skabe en større effekt med
flere interventioner, end det er med
en enkelt. En anden styrke er, at
lag-på-lag-interventioner kan øge
sandsynligheden for, at man finder
en effekt. Ideen er ganske simpelt, at
man forsøger at overdøve effekten af
andre tiltag i butikken med effekten af
sine interventioner.
En af ulemperne ved at benytte lagpå-lag-interventioner er imidlertid, at
det ikke er muligt at skille effekter fra
de forskellige interventioner ad.
Pointen med ovenstående er, at lagpå-lag-intervention med fordel kan
benyttes til at finde interventioner,

som fungerer. Det kan imidlertid
være på sin plads at følge op med
en række isolerede eksperimenter,
såfremt man ønsker at afgøre med
høj sikkerhed, hvilke interventioner der
havde en effekt, og hvor stor effekten
var.

KG. vs. STK. vs. PRIS.
Da vi skulle udføre testen af
interventionerne, havde vi valget
mellem at måle på en række
forskellige parametre herunder kg.,
frugt og grønt solgt, stk. frugt og
grønt solgt og omsætningen af antal
frugt og grønt solgt. Hvis vi vil vide,
om forbrugerne køber mere frugt og
grønt, er det mest præcist at måle
den totale vægt af solgte frugter og
grøntsager. Der er imidlertid ikke
vægtangivelse på alle frugt- og
grøntprodukter og for at få tallene,
ville vi være nødt til at gå ud og veje
alle produkter, som ikke allerede var i
en varekategori med vægtbetegnelse.
Dette var ikke et realistisk scenarie
taget i betragtning, at SuperBrugsen
Hjallese havde et utal af forskellige
frugter og grøntsager. Havde man
valgt at veje alle disse produkter,
var risikoen for fejl også steget.
Mængden af frugt og grønt købt kan
variere betydeligt, hvis der måles på
stk. For eksempel er der stor forskel
på mængden i et stk. æble og en
pose med gulerødder. At måle på en
kombination af pris og stk. var derfor
det foretrukne valg.
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Figur 10: Den daglige gennemsnitlige omsætningen på frugt og grønt i interventionsperioden steg med 22% sammenholdt med kontrolperioden 2015 i Hjallese.
17808.2 kr/dag
14565.6 kr/dag

22%

Total omsætning på frugt og grønt
Kontrolperiode 2.januar - 20. marts 2015

Interventionsperiode 24. marts - 14. april 2015

Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou

RESULTATER
Her er resultaterne fra
felteksperimentet i SuperBrugsen
Hjallese opstillet. Først opstilles
resultaterne på det overordnede
salg af frugt og grønt. Figur 10 viser
det totale salg af frugt og grønt i
interventionsperioden i forhold til
kontrolperioden 2015.
Interventionerne skulle skabe en
stigning i kategorien frugt og grønt.
Det er imidlertid muligt at forestille
sig, at interventionerne kunne have

haft en asymmetrisk effekt på de
to kategorier, “frugt“ og “grønt“.
En intervention som Udskåret frugt
ved kasse kunne f.eks. have haft
en effekt, som betød en stigning i
kategorien ‘frugt’ uden at have haft
en effekt på kategorien ‘grønt’. For at
undersøge om begge kategorier lå
over målsætningen på de 15%, blev
der trukket data på omsætningen
for de separate kategorier. Figur 11
viser resultatet for frugt og grønt som
separate kategorier.

Figur 11: Gennemsnitlig omsætning i frugt steg med 24%, og grønt steg med 21%
i interventionsperioden 2015 sammenholdt med den foregående periode i 2015
(målt på dagsbasis).
10,782.3 (kr/dag)

5655.6 kr/dag

7025.9 kr/dag

8910.0 kr/dag

24%

Frugt
2015 Kontrolperiode: 02/01-20/03
Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou

Grønt
2015 Interventionsperiode: 24/03-14/04

21%
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Figur 12: Den gennemsnitlige omsætning på frugt og grønt steg med
24% i interventionsperioden 2015, når den sammenholdes med den
tilsvarende periode i Hjallese i 2014 (målt på dagsbasis).
16892.2 kr/dag
13606.7 kr/dag

2014: 21/03-16/04
Kontrolperiode

24%

2015: 21/03-16/04
Interventionsperiode

Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou

DISKUSSION
Hovedresultatet i projektet var
resultatet fra felteksperimentet i fase
3. I det følgende vil validiteten af
resultatet blive diskuteret. Stigningen
på de 22% i omsætningen af
frugt og grønt var et resultat af at
sammenholde salget af frugt og grønt
i interventionsperioden med salget
i kontrolperioden, som lå tidligere
samme år.
Kontrolperioden 2015 indeholdt
januar måned. Ifølge datasættet fra
Hjallese var januar måned den måned

i første halvår, hvor forbrugerne købte
mest frugt og grønt. En forklaring
på dette kunne være et større antal
slankekure grundet nytårsfortsæt.
Januar måned blev inkluderet i
kontrolperioden ved den endelige
test, selvom det kunne siges at give
en kunstigt høj kontrolperiode. Dette
kan betyde, at interventionerne
havde en større effekt, end resultatet
indikerer.
Sæsonudsving i salget af frugt og
grønt kunne være en forklaring
på stigningen på de 22%. For at
undersøge om dette kunne være

Figur 13: Viser at omsætningen af frugt steg med 29% og grønt steg med
21% sammenholdt med samme periode 2014 (index-tal).
129.01

29%

100

Frugt
Kontrolperiode 2014
Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou

121

21%

100

Grønt
Interventionsperiode 2015
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en forklaring, blev stigningen fra
interventionsperioden sammenlignet
med salget af frugt og grønt i samme
periode sidste år (2014). Figur 13
viser stigningen i frugt og grønt i
interventionsperioden i forhold til
samme periode i 2014.
Hvis de 22% var et udtryk for
sæsonudsving, ville vi ikke forvente
at se en stigning i salget af frugt og
grønt, når vi sammenholdt salget
fra 2015 med 2014. Vi så imidlertid
en stigning på 24% - altså 2%
mere end de 22%. Vi kan derfor
ikke umiddelbart forklare stigningen
på de 22% som udtryk for et
sæsonudsving.
Ligesom i resultatafsnittet blev der
trukket separate data på kategorierne
“frugt“ og “grønt“. Sammenholdes
interventionsperioden 2015 med
samme periode i 2014 i Hjallese
SuperBrugs, ses det, at omsætningen
af frugt steg med 29%, mens
omsætningen af grønt steg med 21%.

Omsætningen på kategorien ‘frugt’ lå
således 14% over målsætningen på
de 15%, mens kategorien ‘grønt’ lå
6% over målsætningen.
Bemærk, at der blev taget højde for,
at et øget salg af planter og blomster
ikke hørte ind under kategorien
‘grønt’.
For at kontrollere for eksterne
variable, som kunne have haft en
effekt på salget af frugt og grønt,
blev resultatet sammenholdt med
en række benchmark-butikker.
Benchmark-butikkerne var udvalgt
af Coop, som også stod for at
opstille tallene. Figur 14 viser antal
kunder, kurv, omsætning, avance og
meravance i SuperBrugsen Hjallese
2014, samt hvordan Hjallese 2015 lå
ift. 11 benchmark-butikker i 2015.
I forhold til Hjallese 2014 ligger
Hjallese i 2015 med indeks 100
på kurv. Kurv repræsenterer værdi
af salg pr. kunde. Sammenholdes

Figur 14: Viser antal kunder, kurv, omsætning, avance og meravance i
SuperBrugsen Hjallese 2014, samt hvordan Hjallese 2015 ligger ift. 11
benchmark-butikker.
1. Samlet salg

Nedenstående tabel viser den samlede omsætning mv. i SuperBrugsen Hjallese sammenlignet med benchmark-datoer, jf. overfor, i 2014. Ligeledes sammenlignes disse tal med de
øvrige 11 benchmark-butikker. Der benyttes index-tal. Dvs. salget, omsætningen osv. for
benchmark-datoerne er 100, og tallene i test-perioden refererer til dette tal. Hvis tallet for
2015 er 110, er der således tale om en stigning i salget på 10% (110-100 = 10). Et 2015-tal på
250 vil således betyde en stigning ift. 2014 på 150% (250-100 = 150).
Index (= 100) mod salg i benchmark-datoer i 2014 i SB Hjallese.
Samlet

SuperBrugsen Hjallese

Antal kunder

102,5

+1,5%

Kurv (værdi af salg pr. kunde)

100

+2,9%

Omsætning

102,6

+4,4%

Avance

119,4

+17,9%

Meravance (sammenlignet med 2014)
(NB ikke index-tal)

76.073 kr

59.265 kr mere end gennemsnittet

Kilde: Coop analyseafdeling

Ift. benchmark-butikker
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denne information med resultatet fra
fase 3, kan resultatet pege på, at der
er tale om et såkaldt flyt-salg, hvor
forbrugerne i højere grad vælger at
lægge frugt og grønt i kurven. Dette
bakkes op af tal fra Coop, som viser
en nedgang i salget af chips og
snacks (-15%), sodavand (-7%) og
øl og alkopops (-8%). Indekset for
omsætningen steg med 2,6%, hvilket
kan forklares ved, at antallet af kunder
i samme periode var steget til indeks
102,5. Avancen steg til indeks 119,4,
hvilket bl.a. kan forklares ved, at flytsalget kan være sket på varer med
højere avance.
I forhold til benchmark-butikkerne
ligger Hjallese med en højere
omsætning (4,4%), hvilket delvist
kan forklares ved, at der var flere
kunder i Hjallese (1,5%) i løbet af
interventionsperioden 2015.
DAN’S SUPERMAKED
En indvending i forhold til stigningen
i salget af frugt og grønt på de 22%
kunne være den medieovervågenhed,
som SuperBrugsen Hjallese
fik i forbindelse med, at den

daværende fødevareminister Dan
Jørgensen besøgte butikken
i interventionsperioden. I
interventionsperioden skiftede
SuperBrugsen Hjallese navn til
“Dan’s Supermarked“, og det blev
offentliggjort, at SuperBrugsen
Hjallese ville være centrum for en
række forsøg om at få forbrugere
til at handle mere bæredygtigt.
Indsatsen var todelt. 1) Dan
Jørgensens besøg i SuperBrugsen
Hjallese og 2) en række interventioner
udarbejdet af iNudgeyou. Dan
Jørgensen havde få besøg i Hjallese
under interventionsperioden og
interventionerne til eksperimentet blev
udarbejdet af iNudgeyou.
Efter at have observeret butikken
under flere af Dan Jørgensens besøg,
havde observatøren ikke grund til at
tro, dette havde en betydelig effekt
på stigningen i de 22% i salget af
frugt og grønt. Vil man imidlertid
være helt sikker på, at der ikke er
tale om en “Dan“-effekt, vil det være
nødvendigt at udføre et lignende
felteksperiment, men denne gang
uden at informere forbrugerne om,
at et felteksperiment finder sted.

Figur 15: Den gennemsnitlige daglige omsætning og antal solgte blomkål steg
med 45% i Kvickly Nørrebro.
203.2kr.

15.9 stk
10.9 stk

Antal blomkål solgt pr. dag
Kontrolperiode 25. marts - 14 april 2015

139.4kr.

45%

Omsætning pr. dag
Interventionsperiode 15. april - 5. maj 2015

Note: Der blev kontrolleret for placering ved at blomkål blev flyttet
hen til kartoflerne i kontrolperioden
Kilde: iNudgeyou
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ANBEFALINGER
ANBEFALING 1: Implementér

Blomkålsskiltet (int. 1) i forskellige
variationer.
BLOMKÅLSSKILTET (INT. 1)
Det gennemsnitlige salg af blomkål,
steg med 45% i fase 2. I figur 15
ses den gennemsnitlige omsætning
af blomkål i stk. og kroner på daglig
basis.
Interventionen var nem og billig at
implementere og holdt gennem
hele interventionsperioden. Det er
værd at huske, at et af elementerne
i interventionen var, at blomkål blev
flyttet hen ved siden af kartoflerne. I
eksperimentet blev der kontrolleret
for effekten af, at blomkål tidligere
var blevet flyttet over ved siden
af kartoflerne, men vi anbefaler at
placere de varer, som nævnes i
interventionen, tæt på hinanden, da
det gør det nemmere for forbrugeren.

ANBEFALING 2: Benyt strategisk
placering af grønt

SPLASH MÆRKET (INT. 3)
Det viste sig dertil, at det var
muligt at øge salget af grøntsager
ved at flytte snittegrønt hen ved
siden af kødet. Omsætningen
af grøntsagsposer Stir Fry og
Vendure Al Forno grøntsagsmix
steg i SuperBrugsen Hjallese med
32%, når interventionsperioden
blev sammenholdt med salget i
kontrolperioden tidligere samme år
(2015).
I løbet af udførelsen af
felteksperimenterne oplevede vi, at
butikscheferne havde flere brugbare
input til at optimere interventionernes
effekt på salget af frugt og grønt.
De viste interesse for at afprøve
de forskellige interventioner og var
i flere situationer ivrige efter at se
resultaterne af interventionerne.
Butikscheferne havde imidlertid
rigeligt at se til. Vi mener, det er

Figur 16: Omsætning i Stir Fry og Verdure Al Forno grøntsagsmix i
Hjallese 2014/2015 (kr/dag).
2014

34.6

2015

34.3

Omsætning (kr/dag)

44.9

34

32%

Omsætning (kr/dag)

Kontrolperiode 01/02-20/03

Kontrolperiode 01/02-20/03

Sammenligningsperiode
21/03-16/04

Interventionsperiode 21/03-16/04

Note: Sammenligningsperioden 2014 svarer til interventionsperioden i 2015.
Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou
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Figur 17: Den gennemsnitlige omsætning på frugt ved disken i Hjallese
SuperBrugs i 2015 målt på dagsbasis (kr/dag)
300.3
103.6

9.8
01/02-20/03
Kontrolperiode

21/03-16/04
Interventionsperiode 1

17/04-04/05
Interventionsperiode 2

Kilde: Data fra Coop, analyse af iNudgeyou

værd at overveje værdien i at lade
butikscheferne få mere tid til at
afprøve interventioner i butikken.

ANBEFALING 3: Implementér Frugt
ved kassen i køledisk (int. 14)

FRUGT VED KASSEN I KØLEDISK
(INT.)
Interventionen bestod i at flytte
udskåret frugt op til kassen og
placere det i en køledisk. Ved at
flytte skåret frugt op til kassen i en
køledisk var det muligt at skabe en
ca. tredobling i salget af de solgte
frugter fra 103,6 kroner til 300,3
kroner målt på dagsbasis. Denne
stigning ses, når interventionsperiode
1 sammenholdes med
interventionsperiode 2. Forskellen på
de to perioder var, at den udskårede

frugt blev flyttet fra grøntafdelingen i
interventionsperiode 1 til køledisken
ved kassen i interventionsperiode 2.
De 300,3 kroner udgjorde 9,1 procent
point af stigningen på de 22% i
omsætningen af frugt og grønt. Ifølge
butiksbestyreren havde køleren med
skåret frugt solgt over 3000 kroner
på omkring en uge, hvilket var en
betydelig stigning.
Ser man på individuelle
interventioners effekt skal man huske
på, at der kan være situationer,
hvor interaktionseffekter kan have
haft betydning for resultatet. En
interaktionseffekt beskriver forholdet
mellem variables effekter.
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KONKLUSION

KONKLUSION
I nedenstående gennemgår vi kort
resultaterne fra de tre faser.
Resultater fra fase 1 var kvalitative og
tentative. I fase 1 så vi et potentiale
i Blomkålsskiltet (int. 1) såvel som
i Splash-mærkt (int. 3). Pasta er
mere end kødsovs (int. 4) viste et
potentiale, men designbegrænsninger
i butikken betød, at interventionen
ikke kunne udføres efter hensigten.
Indkøbsvogns-interventionen (int. 2)
og Ave Maria (int.5) viste blandet
potentiale.
Resultaterne fra fase 2 viste en
stigning i gennemsnitlig omsætning af
frugt og grønt på 8,6%. Med hensyn
til antal frugt og grønt solgt sås en
stigning på 1,4%. Resultaterne var
positive, men tentative.
I fase 3 blev der udført et
felteksperiment i SuperBrugsen
Hjallese. Eksperimentet viste en
stigning på 24% i salget af frugt
og grønt, når man sammenholdt
salget i interventionsperioden med
salget i samme periode sidste år.
Stigningen blev også målt i forhold til
en kontroltest samme år, som viste
en stigning i salget af frugt og grønt
i SuperBrugsen Hjallese på 22%.
Salget var også steget, når det blev
sammenholdt med 11 benchmarkbutikker udvalgt af Coop til at matche
salget i Hjallese. Stigningen på 22%
i salget af frugt og grønt fra fase
3 var mere end målsætningen om
en stigning på 15%. Resultatet er

således positivt. Stigningen blev
sammenholdt med to kontrolmålinger.
Stigningen var relativt stabil. Til
sidst viste interventionsperioden en
stigning på 24% i forhold til samme
periode sidste år.

ANBEFALINGER
Med udgangspunkt i
felteksperimenterne blev tre
interventioner fremhævet for at have
særligt potentiale:
ANBEFALING 1: Implementér
Blomkålsskiltet (int. 1) i forskellige
variationer.
ANBEFALING 2: Benyt strategisk
placering af grønt.
ANBEFALING 3: Implementér Frugt
ved kassen i køledisk (int. 14).
Interventionerne kan formodentlig
modificeres yderligere ved, at
supermarkederne laver variation
over koncepterne, som ligger bag
de konkrete interventioner. Dette
er positivt, da interventionerne
formodentlig vil have en længere
levetid, end hvis de var rigide.

PERSPEKTIVERING
Det overordnede formål med projektet
har som bekendt været at give ny
indsigt i forbrugeradfærd vedrørende
køb af frugt og grønt. Men det har
også været en ambition, at det
skal være muligt for butikskæder
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og butikker at lade sig inspirere til
at operationalisere denne indsigt
og dermed øge salget af frugt og
grønt. Det er derfor, at der er udvalgt
tre konkrete interventioner, som
både er realistiske for butikkerne at
implementere, og som har vist sig at
give gode resultater.
Det ligger uden for denne rapports
område at behandle, hvordan
resultaterne kan formidles videre
til butikskæder og butikker. Dog vil
vi her kort berøre det nærliggende
spørgsmål: Betyder undersøgelsen,
at man med ganske enkle midler kan
øge danskernes indtag af frugt og
grønt med mere end 20%?
Man skal naturligvis metodisk være
forsigtig med at konkludere ud fra én
undersøgelse i et begrænset antal
butikker. Men der er tale om et meget
sikkert datamateriale, som er målt
op mod andre butikker såvel som
samme butikker i tidligere år. Der er
derfor basis for at konkludere, at hvis
butikskæder tager disse metoder
til sig – og giver plads til lokale

tilpasninger og dedikation – så vil
det have en særdeles positiv effekt
på salget af frugt og grønt. Der er
intet, der tyder på, at andre ikke kan
ramme samme salgsfremgang, som
der er opnået i dette projekt. Det
vil være helt i tråd med de officielle
kostråd og bidrage til folkesundheden,
hvis projektet videreføres.
Da avancerne vil være de samme,
og ressourcerne til at gennemføre
interventionerne er begrænsede,
burde der være gode muligheder for
at sætte dette i værk.
Vi har nu vist, at det er muligt at
skabe en effekt vha. interventionerne.
Næste skridt kunne være at få skilt
effekterne fra hinanden, så det i
højere grad er muligt at afgøre, hvilke
interventioner der virker og hvorfor.
For at afgøre hvilke interventioner,
der virker, og hvor godt de virker,
kunne man lave en række isolerede
eksperimenter i et supermarked.
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A.1: Billeder af interventioner i fase 2
INTERVENTION 6:
Ta’ 12 stk. frugt for 27 kr.

INTERVENTION 7:
Max 4 poser pr. kunde

INTERVENTION 8:
Hvilke grøntsager køber du til din
familie?

INTERVENTION 9:
Bliv glad i morgen - køb grønt i
dag
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A.2: Billeder af interventioner i fase 3
INTERVENTION 12:
Lagervarer ved indgangsparti

INTERVENTION 13:
Frugt og grønt på broer
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A.3: Tal på salg af andet frugt
ÆBLER

PÆRER

BLOMMER

APPELSINER

KIWIER

BANANER

JUNIOR BANANER

Salg:

Steg med 8%

Omsætning:

Steg med 10,7%

Salg:

Faldt med 18,5%

Omsætning:

Faldt med 15,6%

Salg:

Faldt med 3,2%

Omsætning:

Faldt med 5,7%

Salg:

Ingen betydelig ændring

Omsætning:

Faldt med 1,7%

Salg:

Steg med 10,7%

Omsætning:

Steg med 14%%

Salg:

Steg med 1,2%

Omsætning:

Steg med 1,4%

Salget af juniorbananer var mere eller
mindre uændret.

Samlet set var salget af enkeltstykfrugter mere eller mindre det samme, mens
omsætningen steg med 2.3%.
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A.3: Målinger af Blomkålsskiltet (int. 1)
A.3 : Resultat for tentativ måling på interventon 1 (blomkålsskilt): Figuren viser
fordeling af blomkål solgt i testugen 2015.4.14 målt i blomkål solgt i stk.
54
28

Antal blomkål solgt
Kontrolperiode

Interventionsperiode

Note: Pre-test blev foretaget man-onsdag og post-test blev foretaget tors-lørdag. Målingen er baseret
på et lille sample og kontrollerer ikke for ugedage.
Kilde: iNudgeyou
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A.4: Målinger af Splash mærke interventionen (int. 3)
A.4 : Resultat for en tentativ måling af splashmærke-intervention: Figuren viser
fordelingen af Al Forno snittegrønt målt i antal poser snittegrønt solgt i stk.

16
6

Antal Al Forno snittegrønt solgt
Kontrolperiode

Interventionsperiode

Note: Pre-test blev foretaget man-onsdag og post-test blev foretaget tors-lørdag. Målingen er baseret
på et lille sample og kontrollerer ikke for ugedage.
Kilde: iNudgeyou

