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TAK 

 

Indledningsvist skal der lyde en stor tak til Rema 1000 for det gode og tætte 
samarbejde om projektet. Tak også til Danish Crown for samarbejdet i 
forhold til at sætte klistermærker på hakket oksekød. Uden jeres deltagelse 
ville dette projekt ikke have været muligt.  

 
 
 

ORGANISERING 

Projektet er et Måltidspartnerskabsprojekt og projektledelsen blev varetaget 
af Landbrug & Fødevarer. Rema 1000 stillede butikker og data til rådighed 
for projektet. iNudgeyou varetog faglig bistand og statistisk analyse.  
 
Styregruppen for projektet bestod af repræsentanter fra 
Måltidspartnerskabet, dvs. fra: 
• Landbrug & Fødevarer 
• De Samvirkende Købmænd 
• Coop 
• Fødevarestyrelsen 
 

 
 

TEAM 

Marianne Gregersen 
Kasper Hulgaard 
Mia Malthesen 
Charlotte Clausen 
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RESUMÉ 

 
Det er i et tidligere Måltidspartnerskabsprojekt vist, at det faktisk er muligt at 
nudge forbrugere indkøb af mere frugt og grønt i dagligvarebutikkerne. Men 
da der hidtil har været gennemført mange interventioner samtidigt, har det 
ikke været entydigt hvilken intervention, der har haft hvilken effekt. Den 
præcise effekt af konkrete interventioner er dermed hidtil ikke blevet 
afdækket. Der var derfor behov for at undersøge konkrete nudging-
interventioners isolerede effekt på forbrugsvalg med henblik på at give 
dagligvarebutikkerne mulighed for at implementere de dokumenterede, mest 
effektive, interventioner.  
 
Dette projekts sigte var at undersøge en nudging-interventions effekt på salg 
af grøntsager i et større antal dagligvarebutikker i Danmark. Projektet skulle 
således måle effekten af en intervention populært kaldet ’Splashmærke’, der 
udviste et højt effektpotentiale i det forudgående pilotprojekt ”Et kærligt grønt 
skub”. Interventionen omfatter, at der placeres snitgrønt ved siden af kød i 
køledisken, mens et klistermærke, med påmindelse om at købe grønt 
sættes på kødet.  
 
Dette projekt har derfor haft til formål at måle effekten af splashmærke-
interventionen på salget af snitgrønt. Idet nudge-interventionen indeholder to 
adfærdsbearbejdende elementer (klistermærke og sameksponering), er 
begge dele testet for at isolere en eventuel effekt.  
 
Forsøget blev udført i 36 Rema 1000-butikker landet over mens 122 butikker 
var kontrolgruppe. Det kan konkluderes, at sameksponering har en positiv 
effekt på salget af snitgrønt idet salget af snitgrønt i testperioden steg med 
over 60 pct. Det kan endvidere konkluderes, at klistermærket alene ingen 
effekt har på salget af snitgrønt. Yderligere viser eksperimentet, at 
sameksponering mellem snitgrønt og hakket oksekød også har en positiv 
effekt på salget af hakket oksekød.   
 
På baggrund af disse resultater kan det anbefales, at dagligvarebutikker 
benytter sameksponering mellem grøntsager og kød som en måde at nudge 
forbrugerne til at købe mere grønt.  
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BAGGRUND OG SET-UP 

Nudging skal øge danskernes indkøb af frugt og grønt  

Dette projektformål bunder i, at størstedelen af danskerne ønsker at leve 
sundere, men mange har udfordringer med at omsætte deres gode 
intentioner til konkret hverdagsadfærd. Nudging er et middel til målet om en 
højere sundhed, idet forbrugerne, via ændring af konteksten i butikken, 
nænsomt skubbes i den retning, som de faktisk gerne vil hen imod.  
 
Nærværende projekt ’Nudging til mere grønt i Rema 1000’ bygger videre på 
Måltidspartnerskabets tidligere pilotprojekt ”Et kærligt grønt skub”. Begge 
projekters hovedformål er at øge danskernes indkøb af frugt og grønt via 
nudging i detailhandlen.  
 
I ”Et kærligt grønt skub” blev der i 2015 afprøvet en række af interventioner, 
hvoraf særligt 3 interventioner viste potentiale i forhold til at kunne øge 
salget af frugt og grønt. Derfor har nærværende projekt gennemført en 
effektmåling af den såkaldte ”splash-mærke” intervention, som bygger på 
hypotesen om, at forbrugere, der køber kød med splash-mærket er mere 
tilbøjelige til også at tage en pose af de grøntsager, der ligger i køledisken 
ved siden af kødet. 

 

Ambitionen med projektet har gennem hele forløbet været at skabe 
brugbare resultater, som kan implementeres i detailhandlen landet over på 
ressourceeffektiv vis. Det har således været afgørende for udvalget af 
nudge-interventioner, at de alle er realistiske i forhold til de 
ressourcemæssige rammer, som de danske butikker agerer under.  

 

’Splash-mærke’ intervention 
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Note: Billedmateriale fra Rema 1000 
Grafik: Ene Es 

 
Pilotprojektet viste, at der blev solgt 32 pct. mere af den type snitgrønt, som 
indgik i interventionen. Målet med ”Nudging til mere grønt i Rema 1000” er, 
at undersøge om resultatet kan genskabes i et større antal af butikker. Dvs. 
ved at teste denne intervention og at teste den i et stort antal af butikker, kan 
der opnås en konklusion på hvad effekten af interventionen konkret er. Der 
har nemlig manglet viden om konkrete nudging-interventioners præcise og 
isolerede effekt på forbrugsvalg, og formålet med dette projekt er derfor at 
måle effekten på salget af grønt i dagligvarehandlen i et landsdækkende 
eksperiment.  

 
Elementer i testen: 

Easy tasty kålsalat: 
 
Denne blev valgt fordi den kan 
placeres i en kølemontre med kød. 
Varen er pakket og klar til brug. 
Derudover vælges kålsalat pga. 
den høje alsidighed. Salaten kan 
både serveres som tilbehør og 
også svitses og blandes i en ret 
sammen med kødet. 
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Smagfuld hakket oksekød (8-12 % 
fedt): 
 
Hakket oksekød blev valgt da det 
har en høj omsætningshastighed. 
Når der foretages mange køb 
møder produktet også et højt antal 
mennesker, som dermed bliver 
eksponeret for interventionen.  

 

Klistermærke: 
 
Klistermærket, der sættes på kødet 
er en gentagelse af hvordan det så 
ud i del 1 (pilotprojektet) men blot 
med den forskel, at det nu er Easy 
Tasty kålsalat, der vises på 
mærket. 

 

Note: Billedmateriale fra Rema 1000 
Grafik: Ene Es 

Der er gennemført nudging i 36 Rema 1000 butikker 

Projektet har gennemført en test af den intervention, der populært kaldes 
’splash-mærke’. Interventionen består af følgende elementer: 

 Et klistermærke med opfordring til at købe mere grønt 

 Placering af snitgrønt ved siden af kød (sameksponering) 

 
For at få det fulde indblik i effekten af splash-mærke interventionen har det 
været nødvendigt at teste hver del hver for sig. Dette beskrives i 
nedenstående: 
 

Forsøgselement: Klistermærke Sameksponering Både 
klistermærke og 
sameksponering 

Beskrivelse : Test af alene at 
vise klistermærket. 

Test af at 
sameksponere 
kød og snitgrønt 
(uden 
klistermærke) 

Test af at 
sameksponere 
kød og snitgrønt 
inklusive 
klistermærket på 
kødet 

Antal butikker : 12 12 12 
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Forsøget er dermed gennemført i sammenlagt 36 butikker, og herudover var 
der udvalgt 122 butikker som kontrolgruppe. Selve udvælgelsens af hvilke 
Rema 1000 butikker, der har været med i forsøget blev foretaget via en 
stratificering ud fra lav/høj befolkningstal og indtægtsniveau.  
 
Resultaterne fra projektet vil blive delt med samtlige detailkæder i Danmark. 
Ud over at projektet håber at få danskerne til at købe mere frugt og grønt 
antages det også, at projektet bevirker, at de danske forbrugere generelt vil 
opnå en sundhedsgevinst idet de via det større indkøb forventes, at spise 
mere frugt og grønt. 

UDDYBENDE OM METODE 

Teori bag ’splash-mærke’ handler om promptning 

Virkemidlet i denne intervention er promptning. Promptning 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 de har mulighed for at købe grøntsager sammen med 
kød. handlingsanvisningen består 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.  
 
Antagelsen er, at forbrugere, der køber kødet med splash-mærket er mere 
tilbøjelige til også at tage en pose af de grøntsager, der ligger i køledisken 
ved siden af kødet. 

Udvælgelse af Rema 1000 butikker 

Der blev udvalgt 36 Rema 1000-butikker landet over med udgangspunkt i en 
stratificering i forhold til indkomstniveau og høj/lav befolkningstal i det 
område, som butikkerne ligger i. Hermed opnås fire strata: 

1. Lavt indkomstniveau og lavt befolkningstal 

2. Lavt indkomstniveau og højt befolkningstal 

3. Højt indkomstniveau og lavt befolkningstal 

4. Høj indkomstniveau og højt befolkningstal 

 
Tal for indkomstniveauet og befolkningstallet i de enkelte postnumre er 
trukket hos Danmarks Statistik på www.statistikbanken.dk. Ikke alle danske 
postnumre er repræsenteret i opgørelsen fra Danmarks Statistik. Disse 
butikker indgår derfor ikke i hverken udvælgelsen af interventionsbutikker 
eller i den efterfølgende statistiske analyse. Kategoriseringen af lavt vs. højt 
indkomstniveau er bestemt på baggrund af om indkomstniveauet i det 
enkelte postnummer ligger over eller under medianen for indkomstniveauer i 
opgørelsen fra Danmarks Statistik. 
 
12 butikker (3 fra hvert stratum) fik herefter tildelt en konkret intervention. 
Derudover medvirkede 122 Rema 1000-butikker som kontrolgruppe.   
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Eksperimentet løb over samlet seks uger (42 dage) i perioden 22. august til 
2. oktober 2016. Her blev der indsamlet data for daglige transaktioner, 
dagsomsætning, antal pakker snitgrønt solgt og antal pakker hakket kød (8-
12 %) solgt dagligt i den enkelte butik. I de to første uger, uge 34-35, blev 
der ikke interveneret, idet denne før-periode skulle fungere som det test-
mæssige udgangspunkt for de enkelte butikker. De to midterste uger, uge 
36-37, fungerede som selve interventionsperioden, hvor de forskellige 
interventioner blev udført i de udvalgte butikker. De sidste to uger, uge 38 og 
39 fungerede som ’efter-perioden’, hvor interventionerne var fjernet fra 
interventionsbutikkerne. Der blev naturligvis ikke interveneret i 
kontrolbutikkerne. 

Tidsplan 2016: 

 
 

 

Sameksponering

(12 butikker)
Før Under Efter 

Klistermærke

(12 butikker)
Før Under Efter 

Sameksponering

+ klistermærke

(12 butikker)

Før Under Efter 

Kontrol

(122 butikker)
Før Under Efter 

                             Uge 34-35                       Uge 36-37                        Uge 38-39 
 

 
 

Statistisk Analyse 

Til analysen er der benyttet en såkaldt difference-in-difference test. Det 
betyder at der analyseres på baggrund af den relative forskel mellem 
udsving i kontrol- og interventionsbutikker. På denne måde tages der højde 
for de generelle udsving der observeres på snitgrønt, hakket kød og 
omsætning.  
 
Treatment-effekten er beregnet som det relative udsving fra før-perioden til 
under-perioden. Treatment-effekterne er dermed et mål for effekten af de 
enkelte interventioner på salget.  
 
Efter-effekten er beregnet som det relative udsving fra før-perioden til efter-
perioden. Efter-effekten kan derfor anses som et mål for den ’læringseffekt,’ 
som interventionens gennemførsel måtte have på forbrugerne efter, at 
interventionerne er fjernet igen. 
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I alle de statistiske analyser er de to variable, indkomstniveau og 
befolkningstal, endvidere inkluderet som kontrolvariable. 
 
Det skal bemærkes, at der i forhold til analyserne omkring snitgrønt og 
hakket kød er tale om analyse på meget små tal. Effektstørrelserne er 
beregnet korrekt men er baseret på, at der i en butik den ene dag kan være 
solgt to poser snitgrønt og den næste dag fire, hvilket giver en stigning på 
100 pct. Derfor bør man have in mente, at de absolutte forskelle er relativt 
små.  
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RESULTATER 

 

Interventionen har en positiv effekt på salget af snitgrønt 

Den statistiske analyse viser, at sameksponering har en positiv effekt på 
salget af snitgrønt. Klistermærket har ingen signifikante effekter.  
 
Figur 1: Interventionseffekt på salg af snitgrønt pr. kunde (i pct.) 

 
Kilde: iNudgeyou på baggrund af tal fra Rema 1000 

 
De to grafer ovenfor illustrerer resultaterne af den statistiske test. Testen 
viser: 

 Ved klistermærket alene stiger salget pr. kunde med 6,7 pct. (stigningen 
er ikke signifikant) 

 Ved sameksponering alene stiger salget pr. kunde med 61,3 pct. 
(stigningen er signifikant) 

 Ved sameksponering og klistermærke stiger salget pr. kunde med 39,6 
pct. (stigningen er signifikant) 

 
Dermed kan det konkluderes, at sameksponeringen øger salget af snitgrønt 
med 61,3 pct. mens klistermærket ingen effekt har på salget. Forskellen 
mellem ’sameksponering’ og ’klistermærke + sameksponering’ (dvs. 
forskellen mellem 61,3 pct. og 39,6 pct.) er ikke signifikant. 
 

Interventionen har også en positiv effekt på salget af hakket oksekød 

Som en udløber af testen har det også været interessant at undersøge 
effekten af interventionen på hakket oksekød.  
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Figur 2: Interventionseffekt på salg af hakket oksekød pr. kunde (i pct.) 

 
Kilde: iNudgeyou på baggrund af tal fra Rema 1000 

 
Analysen viser således, at også på hakket oksekød er der en positiv effekt: 
 

 Ved klistermærke alene falder salget per kunde med 7,9 pct. (faldet er 

ikke signifikant) 

 Ved sameksponering alene stiger salget per kunde med 31,5 pct. 

(stigningen er signifikant) 

 Ved sameksponering + klistermærker stiger salget per kunde med 

30,7 pct. (stigningen er signifikant) 
 
Dermed kan det konkluderes, at sameksponeringen øger salget af hakket 
oksekød med 31,5 pct. mens klistermærket ingen effekt har på salget. 
Forskellen mellem ’sameksponering’ og ’klistermærke + sameksponering’ 
(dvs. forskellen mellem 31,5 pct. og 30,7 pct.) er ikke signifikant. 
 
Sameksponering påvirker altså både salget af snitgrønt og hakket oksekød 
positivt. Samtidig kan det konkluderes, at klistermærket ingen effekt har. 
 

Butikkens omsætning bliver ikke påvirket  

Butikkernes samlede dagsomsætning kunne derudover vise, hvorvidt 
interventionerne kan påvirke dagsomsætningen i positiv eller negativ 
retning. Her findes dog ingen signifikante forskelle. Resultatet er som ventet 
at salget for to enkeltstående varegrupper ikke har en signifikant effekt på 
butikkens samlede dagsomsætning. De fleste butikker har mange tusinde 
varegrupper.    
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KONKLUSION 

 
Baseret på resultaterne i dette projekt kan nedenstående konkluderes.  

Salget af snitgrønt steg ved sameksponering: 

 Ved klistermærket alene stiger salget pr. kunde med 6,7 pct. (stigningen 
er ikke signifikant) 

 Ved sameksponering alene stiger salget pr. kunde med 61,3 pct. 
(stigningen er signifikant) 

 Ved sameksponering og klistermærke stiger salget pr. kunde med 39,6 
pct. (stigningen er signifikant) 

 
Dermed kan det konkluderes, at sameksponeringen øger salget af snitgrønt 
med 61,3 pct. mens klistermærket ingen effekt har på salget. Forskellen 
mellem ’sameksponering’ og ’klistermærke + sameksponering’ (dvs. 
forskellen mellem 61,3 pct. og 39,6 pct.) er ikke signifikant. 
 

Salget af hakket oksekød steg også ved sameksponering: 

 Ved klistermærke alene falder salget per kunde med 7,9 pct. (faldet er 

ikke signifikant) 

 Ved sameksponering alene stiger salget per kunde med 31,5 pct. 

(stigningen er signifikant) 

 Ved sameksponering + klistermærker stiger salget per kunde med 

30,7 pct. (stigningen er signifikant) 
 
Dermed kan det konkluderes, at sameksponeringen øger salget af hakket 
oksekød med 31,5 pct. mens klistermærket ingen effekt har på salget. 
Forskellen mellem ’sameksponering’ og ’klistermærke + sameksponering’ 
(dvs. forskellen mellem 31,5 pct. og 30,7 pct.) er ikke signifikant. 
 
Sameksponering påvirker altså både salget af snitgrønt og hakket oksekød 
positivt. Samtidig kan det konkluderes, at klistermærket ingen effekt har. 
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PERSPEKTIVERING  

Der er foretaget en række tiltag for at kontrollere for eksterne faktorers 
påvirkning af resultaterne. Udvælgelsen af butikkerne bygger således på en 
stratificering ud fra indkomstniveau og befolkningstal. Derudover baseres 
effektmålingen af de tre interventioner på sammenligning af 
kontrolbutikkernes og interventionsbutikkernes salgsudsving på snitgrønt og 
hakket kød i eksperimentets løbetid. På den måde er der kontrolleret for 
f.eks. sæsonudsving i undersøgelsen.  
 
Der er imidlertid stadig en række åbne spørgsmål, når det kommer til den 
påviste effekt af sameksponering. Det var således fra begyndelsen vores 
forventning, at der skal være tale om komplimentære varer for at 
sameksponering skal virke. Dette bekræftes for hakket kød og snitgrønt i 
denne undersøgelse, men det er ikke muligt at sige, hvorvidt salgseffekten 
holder på tværs af andre varekategorier. 
 
Det er ligeledes ikke undersøgt om der er tale om ”kannibalisme”, altså i 
hvor stort omfang salget af de eksponerede grønsager erstatter salg af 
øvrige grønsager.  
 
Derudover har det ikke være muligt via dette eksperiment at klarlægge, 
hvorvidt salgseffekten af sameksponering i højere grad er udtryk for en 
’nyhedseffekt’ eller ikke. Et længerevarende eksperiment ville kunne 
afdække denne usikkerhed, idet det i så fald ville kunne undersøges, 
hvorvidt interventionens effekt ville aftage sig efter f.eks. måneder.  
 
Derudover er der i dette projekt ikke taget højde for, hvor i butikken, at 
interventionen foretages. Det er således ikke muligt, at dokumentere 
betydningen af, om f.eks. sameksponering foretages tæt på indgangen eller 
udgangen af butikken. Ligeledes er der heller ikke taget højde for hvor 
meget plads henholdsvis snitgrønt og hakket oksekød har fået eller hvor 
mange steder varerne er placeret i butikken.  
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ANBEFALING 

Denne undersøgelses resultater peger på, at dagligvarebutikker via nudging 
kan øge salget af grønt ved at sameksponere varer, der passer sammen. I 
praksis betyder dette at forbrugeren bliver inspireret til at købe et ”måltid”, 
hvilket dermed lover godt for yderligere afprøvning af sameksponering 
imellem kød og grønt. Det kunne f.eks. være i forbindelse med øget 
afsætning af fisk.  
 
Konkret leder resultaterne af dette projekt til følgende anbefalinger: 

Anbefaling 1: Benyt sameksponering mellem snitgrønt og kød 

Sameksponering peger i denne test påvist som en effektiv måde at få 
danskerne til at købe mere snitgrønt – uden at det påvirker den samlede 
omsætning negativt. Tværtimod blev salget hævet for både snitgrønt og 
hakket oksekød i testen.  

Anbefaling 2: Benyt ikke klistermærket alene 

Der var ingen effekt af klistermærket alene, hvilket peger på, at det alene er 
sameksponeringen, der har en effekt på salget af snitgrønt.  
 
 
 
 
 



 

 
Landbrug & Fødevarer   Yderligere kontakt 

 
Axeltorv 3 T  +45 3339 4000 E   info@lf.dk Marianne Gregersen 3339 4677 mgr@lf.dk 
1609 København V F  +45 3339 4141 W  www.lf.dk    

 

APPENDIX 

 

Sameksponering mellem snitgrønt og kød (uden klistermærke) 

 
Note: Billedmateriale fra Rema 1000 

Grafik: Ene Es 

 

Klistermærke på hakket oksekød 

 
Note: Billedmateriale fra Rema 1000 

Grafik: Ene Es 

 

Kombineret sameksponering og klistermærke 
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