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Indledning 

Projektet er en del af Måltidspartnerskabets1 overordnede målsætning om at mindske ulighed i 

sundhed, og har som mål at gøre dagligvarebutikkerne bedre rustet til at sætte de grupper af 

befolkningen, som oplever den største ulighed i sundhed, i en position hvor det sunde valg i 

dagligvarehandlen er det mest indlysende.  

Projektet sigter specifikt mod udeboende unge i alderen 18-25 år, som enten ingen uddannelse 

har, eller er under en kortere uddannelse og som bor udenfor de store byer. Udvælgelsen er sket 

på baggrund af at denne målgruppe er særlig interessant, set ud fra et sundhedssynspunkt (se 

afsnit 1.3 i rapporten). 

Projektet er mundet ud i en række konkrete anbefalinger. Primært til dagligvarehandlen men 

også til offentlige instanser og fødevareindustrien. 

Projektet forsøger teoretisk at gå udover den Bourdieu-inspirerede segmentinddeling2 der i de 

sidste tyve år har udgjort basis for forbrugeranalyser og detailhandlen. Genstanden for 

undersøgelsen er derimod indsigt i madvalget, altså praksis og proces omkring de valg, der 

træffes i den konkrete, hverdagsnære indkøbssituation. Denne viden skal omsættes i de enkelte 

organisationer i måltidspartnerskabet. 

Projektet er udført ved at undersøge en række informanters madpraksis, igennem interviews, 

deltagerobservation og andre kvalitative og kvantitative metoder. 

Projektet er udført af Nynne Uldal Meisner og Marie Larsen, der begge studerer Etnologi ved 

Københavns Universitet. Udførelsen er sket i tæt samarbejde med praktikværterne Joan Preisler 

fra COOP og Anne-Marie Jensen Kerstens fra De Samvirkende Købmænd. 

 

  

                                                           
1
 Måltidspartnerskabet er den overordnede opdragsgiver på projektet 

2
 Pierre Bourdieu [1979]:”The Habitus and space of life-styles” i: Distinction: A social Critique of the judgement of taste. 

Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. 
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De vigtigste resultater  

 Vores informanter er relativt konservative i deres madvalg, og vi mener, at den størst 

mulige effekt opnås ved at lægge sig tæt op ad målgruppens nuværende valg og vaner. 

Madvalget kan påvirkes af omgivelserne, og et supermarked, der appellerer til 

kundegruppen, får et bedre resultat. 

 Informanter påvirkes i indkøbssituationen af tanker om deres nære for eksempel en 

kæreste, man gerne vil forkæle eller ønsker at give sund og nærende mad. Vi mener, at 

man ved hjælp af visuelle virkemidler i butikkerne kan aktivere disse følelser og på den 

måde både opnå mersalg og styre den enkelte i retning af sunde fødevarer. 

 Informanterne er skeptiske overfor mærkninger og anprisninger på produkter, da disse i 

stedet for at repræsentere en merværdi læses som værende fordyrende for indkøbet uden 

at give noget for pengene. Vi mener, at man for at opnå en effekt med mærkninger og 

anprisninger må udvikle disse, så de ligger nærmere op af informanternes opfattelse af, 

hvad god mad er. 

 Vores informanter er i høj grad fokuserede på kød i deres indkøb. Dette betyder, at kødet 

bliver udslagsgivende for en del af de andre varer, der ender i kurven. For eksempel 

associeres hakket oksekød med pastaskruer og flåede tomater. Vi anbefaler, at man ved 

hjælp af nudging forsøger at tilføje eksempelvis grøntsager til disse associationskæder for 

dermed at opnå mersalg.  

 En meget stor trend især blandt de mandlige informanter er sundhedstemaer, som 

relaterer sig til bodybuilding, herunder indtagelsen af proteinpulvere. Vi mener, at der er 

et stort markedsførings-, informations- og salgspotentiale i denne trend, hvor man med 

fordel både som sundhedsorganisation og dagligvarehandlen vil kunne nå de unges 

opmærksomhed. 

 Vores informanter er tilbudsjægere, hvilket kan udnyttes til at udvikle tilbudsstrukturer, 

som understøtter sundere valg, og som kan appellere endnu bedre til målgruppen, end 

tilfældet er i dag. 

 ”If it ain’t broke, don’t fix it!” Vores informanter holder sig typisk til retter og råvarer, de 

kender i forvejen. Det har indvirkning på, hvordan man bedst kommunikerer til dem og 

sælger dem nye produkter: Det er nemmere at få dem til at komme ekstra grøntsager i en 

lasagne end at få dem til at lave indonesisk Gado-Gado salat. 

 Målgruppen har et højt forbrug af halvfabrikata og færdigretter. Der er et stort 

innovationspotentiale i at kæde disse sammen med et større indtag af grøntsager og 

ernæringsforbedre recepterne på disse varer, så der opnås en sundhedsforbedring. 

 Måltider opfattes som puslespilsbrikker. Få elementer, der hver især er så tilberedte som 

muligt, blandes sammen og ”tilsættes” ovn eller pande i enkle trin. Denne måde at 

konstruere måltider på, kan udnyttes til at gøre specifikke varer interessante for 

målgruppen. 
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 Informanterne har generelt både viden om sundhed og et ønske om at leve sundere. Dog 

virker det som, at det ikke er kombinationen af viden og motivation, der er 

udslagsgivende for, om man lever sundt eller ej. Vi mener, at den bedste måde at rykke 

vores informanters sundhedstilstand på er ved at gøre det til et så attraktivt og indlysende 

valg som muligt på de parametre, der appellerer til dem. Både set som den enkelte 

indkøbssituation og som en idé om et godt liv. 

 Visuelt foretrækker vores informanter produkter med stærke farver, der giver dem 

indtrykket af at blive ”rigtigt mætte”, samt billeder af den færdigtilberedte ret. Vi kan se 

en tendens til, at de er villige til at betale mere for produkter, der tiltaler dem med disse 

karakteristika. Vi mener, at der ligger et stort salgspotentiale i at udvikle et 

ernæringsforbedret private label, der udnytter disse virkemidler.  

 Informanterne har en stor tillid til brandet ”Knorr” og anvender deres produkter i meget 

høj grad. Denne tillid kan udnyttes til i samarbejde med Knorr både at skabe 

salgsincitament for andre varegrupper sammen med køb af Knorrs og til at udvikle nye 

produktserier blandt andet indenfor frostgrøntkategorien. 
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Læsevejledning 

Opgaven er inddelt i tre separate dele, der hver især kan anvendes selvstændigt. For det fulde 

billede anbefaler vi dog at læse alle tre. 

 

Del 1: Baggrund  

Den første del giver et indblik i, hvor projektet placerer sig blandt andre aktører samt 

hvordan den frembragte viden kan anvendes. Derudover forklares projektets teser, 

anvendt teori, udvælgelsen og karakteristik af målgruppe samt de anvendte metoder. 

Del 2: Analysen – Hvad de unge vil have 

Den anden del giver en sammenhængende analyse af projektets resultater. Her bliver 

informanternes hverdag, deres forhold til mad og sundhed samt deres hverdagspraksis 

både i indkøbet og i indtagelsen af mad analyseret.   

Del 3: Anbefalinger til dagligvarehandlen 

Tredje del af rapporten er inddelt i korte, tematiserede afsnit og indeholder vores forslag 

til, hvordan man kunne få de unge, som vi har undersøgt i projektet, til at spise sundere. 

Denne del bygger på teorien og empirien forklaret i de to første dele.  

Der er tale om en række anbefalinger, som indbefatter både Choice Architecture, Nudges, 

pilotprojekter samt større og mindre tiltag på flere niveauer, både hos den enkelte butik, 

dagligvarekæde, grossist, producent og organisation og lovgivningsmæssigt. 
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1.1 Tese 

Indledende tese 

Ved projektets begyndelse lød vores tese: 

”I en undersøgelse af en række informanters madvalg i specifikke dagligvareforretninger 

undersøges hvordan disse madvalg formes, forhandles og træffes. Grundtesen er, at det konkrete 

madvalg er bygget op om en række mellemregninger, influeret af hvad der opfattes som 

”manglende” i informantens køleskab/køkkenskabe, sult, lyst, sindsstilstand, vaner, præferencer, 

relationer, opfattelse af økonomisk råderum, identifikationsparametre, signaler og symboler på 

produktet, signaler fra butikken o.m.a. Tesen er således, at disse mellemregninger vejes op og 

forhandles imellem hinanden og resulterer i det konkrete valg. Undersøgelsen af disse 

mellemregninger sker ud fra følgende spørgsmål:  

- Hvordan gøres et madvalg? 

- Hvilke faktorer spiller ind i madvalget? 

- Hvordan navigerer informanterne imellem de forskellige faktorer? 

- Hvordan spiller forskellige faktorer en rolle, specifikt når der vælges enten sunde eller 

usunde varer?” 

Besvarelse af tesen og projektets udvikling 

Som projektet udviklede sig, blev vi opmærksomme på, at der i vores informanters praksis ikke 

var en klar skelnen imellem den forhandling, der foregik i selve indkøbssituationen, og de 

rammebetingelser og tanker, som foregik uden for indkøbet. Vi valgte derfor at brede 

undersøgelsen ud, så begge dele indgår i det færdige projekt.  

Vores fokus i denne rapport er derfor både selve processen i indkøbssituationen, og koblingen 

mellem informanternes selvforståelse og deres praksis for madlavning i dagligdagen.  

Dette giver os det mest fuldstændige billede af, hvordan vores informantgruppe vælger 

fødevarer. Det giver os mulighed for at diskutere og komme med idéer til, hvordan 

informantgruppen kan påvirkes til at tage sundere valg i indkøbet. 

1.2 Projektets placering blandt aktører og teori 

Placeringen af projektet teoretisk 

Vi ønsker at fokusere på, hvordan vores målgruppe gør valg, frem for hvilke valg de gør. Derfor 

bevæger vi os ud over det, man ville kunne kalde en Bourdieu-inspireret segmentinddeling, 

hvilket ellers har været fremtrædende i forbrugeranalyser både i detailhandlen og bredere i 

samfundet de sidste mange år. 
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Når man tænker i segmenter og kasser, bliver fokus i højere grad spørgsmålet om hvad folk gør, 

og mindre hvordan de gør det. Projektet er ikke et opgør med segmentinddelingen, men nærmere 

et forsøg på at tilføje denne forståelse et element af praksis. Vi zoomer ind på hverdagspraksis, 

da det er her, det enkelte valg træffes og vi mener, at der findes uudnyttet potentiale for at 

påvirke dette valg. 

Når vi taler om sundhed og det sundere valg, refererer vi til Fødevarestyrelsens officielle kostråd. 
3 

Placering blandt aktørerne i feltet generelt 

Projektet kommer til at stå i spændingsfeltet imellem de aktører, der beskriver 

sundhedstilstanden i Danmark generelt, og de aktører, der beskæftiger sig med 

dagligvarehandlen. Vores mål er at skabe viden om en målgruppes praksis og derigennem pege 

på anbefalinger, der kan omformes til konkrete pilotprojekter med sundhedsforbedrende formål, 

hvis virkning og realisérbarhed testes i dagligvarehandlen.  

Andre studier 

Vi vedlægger til nærværende rapport en tematiseret liste over foreslået litteratur, der gør et forsøg 

på at belyse temaerne ”Unges Madvaner”, ”Choice Architecture og Nudging”, ”Consumer 

Culture” og ”Sundhed og Kost”, og som vil kunne give den interesserede en introduktion til 

forskningsudviklingen på området inden for forskellige videnskabelige discipliner. Listen er ikke 

udtømmende, og indeholder ikke studier, der er direkte sammenlignelige med nærværende 

projekt, da dette ikke forefandtes i de databaser, vi foretog søgninger i. Listen skal ikke opfattes 

som en komplet forskningsoversigt, da området er for omfattende til at en sådan ville være mulig 

at fremlægge, men skal i højere grad ses som et inspirationsdokument for den interesserede. 

  

                                                           
3
 http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/kostraad.htm 
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1.3 Målgruppe:  

Karakteristik af målgruppe  

Vores målgruppe er 18-25 årige mænd og kvinder, som enten ingen uddannelse ud over 

grundskolen har, eller som er ved at tage en kortere uddannelse, og som desuden er udeboende.  

Årsagen til at vi har valgt netop denne gruppe er at vi mener at der her er et stort, uudnyttet 

potentiale: For det første har man at gøre med en gruppe, der har en stor sundhedsudfordring 

både for nuværende og på sigt, hvis deres vaner ikke ændrer sig. For det andet udgør gruppen en 

betydelig del af fremtidens børnefamilier og forbrugere i det hele taget. Påvirkning der sker her, 

lige netop som de unge etablere deres egen husholdninger og selvstændige indkøbsvaner, har 

således et potentiale både sundheds- og salgsmæssigt på den lange bane. 

Vi endte med seks mænd og fire kvinder bosiddende i Region Sjælland, fordi netop denne region 

har store sundhedsudfordringer og en relativt lav gennemsnitslevealder. Dette ses blandt andet 

på ”Dødens danmarkskort”: 4 

5 

                                                           
4 Store sundhedsproblemer, lav levealder (kristelig dagblad artikel, dødens Danmarkskort fra Politiken 

5 http://politiken.dk/forbrugogliv/940px_forbrug/ECE2258114/grafik-doedens-danmarkskort-med-og-uden-

rusmidler/ 

http://politiken.dk/forbrugogliv/940px_forbrug/ECE2258114/grafik-doedens-danmarkskort-med-og-uden-rusmidler/
http://politiken.dk/forbrugogliv/940px_forbrug/ECE2258114/grafik-doedens-danmarkskort-med-og-uden-rusmidler/
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Cirka halvdelen af informantgruppen er velfungerende, mens den anden halvdel har varierende 

problemer. Det drejer sig for eksempel om et stort forbrug af hash, komplikationer i deres 

boligsituation og udfordringer i deres nære relationer, som i nogle eksempler har resulteret i 

anbringelse uden for hjemmet. De fleste af vores informanter er under uddannelse, blandt andet 

på grundforløbet som SOSU-assistent og på produktionsskoler. For nogles vedkommende er 

uddannelsen i højere grad en midlertidig løsning end en reel uddannelsesplan. Et par af 

informanterne er i fast fultidsarbejde.  

Kvantificeret ud fra et landsplansperspektiv omfatter gruppen af de 20-24 årige hvis højest 

gennemførte uddannelse er grundskole over 104.775 individer.6 Selvom dette tal ikke er 

frasorteret hjemmeboende, og ikke omfatter den fulde aldersgruppe, som vi har fokuseret på, 

kan tallet give et fingerpeg om, hvor stor vores målgruppe er på landsplan. 

”Sundhedsprofil 2010” er en undersøgelse, lavet af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for 

Folkesundhed. Undersøgelsen viser, at der blandt de 16-24 årige med ingen erhvervsfaglig 

uddannelse findes hele 29,5 %, der har et usundt kostmønster. For samme aldersgruppe med en 

lang videregående uddannelse er tallet nede på 8,1 %. 

7 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 
6
 Danmarks statistik, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp 

7 
http://www.sundhedsprofil2010.dk/Pages/Home.aspx 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
http://www.sundhedsprofil2010.dk/Pages/Home.aspx
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1.4 Anvendt teori 

Kunsten at stryge folk med hårene 

I vores studie og vores anbefalinger arbejder vi ud fra et princip, der er baseret på at 

imødekomme målgruppen, for at påvirke deres måltidsvalg. Vi ønsker ikke at kommunikere til 

dem, at deres måde at spise på er forkert. Vores anbefalinger baserer sig således på, hvordan man 

ved at lægge sig så tæt op af informanternes nuværende praksis kan opnå en 

sundhedsforbedrende effekt. Det gør vi ved blandt andet at arbejde med nudging og andre tiltag 

i daglig- og fødevareindustrien 

Idéen om en særlig indretning af butikker og at skabe et miljø, der positivt appellerer til 

kunderne, er ikke ny. Som eksempel kan nævnes Baker et al.8 som i 1992 udgav en artikel, hvor 

et bredt udsnit af forskningen på området bliver opsummeret, og blandt andet Mehrabian-Russel 

modellen fremlægges: 

 

Skabelsen af et positivt butiksmiljø påvirker den emotionelle tilstand hos kunderne. Hvis denne 

påvirkning er succesfuld, giver den både en positiv rumfølelse og stimulerer kunden i en retning, 

der har en givtig effekt på købsbeslutningen. Kort sagt er argumentet, at det er profitabelt at 

”stryge kunden med hårene”. 9 

Denne grundlæggende forståelse har vi forsøgt at implementere i vore anbefalinger i slutningen 

af denne rapport for at udnytte de steder i indkøbsturen, hvor vi mener at kunne spore, at vores 

informanter kommer i en positiv tilstand og bliver åbne for stimuli. 

Kærlighed og indkøb 

I et studie af Nordengelske mødres shoppingvaner finder den engelske antropolog Daniel Miller 

frem til at deres indkøb i høj grad handler om kærlighed og relationer, især til deres nære, og 

dette influerer de valg som træffes i indkøbssituationen. Konkret beskrives det som en indre 

forhandling i købssituationen, hvor overvejelser om for eksempel en kærestes eller et barns gavn 

af eller lyst til en given vare udspilles. Desuden beskriver Miller hvordan en indkøbstur kan 

antage forskellige konceptuelle rammer. Et indkøb kan betragtes som en ”treat”, hvis det 

indebærer et vist element af forkælelse, eller som en praksis, hvor der spares penge, hvis der er 

fokus på tilbudsjagt i indkøbet.10 

                                                           
8 

Baker, Julie; Grewal, Dhruv og Levy, Michael. 1992. ”An Experimental Approach to Making Retail Store Environmental 
Decisions”. Journal of Retailing, volume 68 - number 4 – Winter 1992: 445-460.  
9
 Ibid. 

10
 Miller, Daniel. 1998. “A Theory of shopping”. Polity Press, Cambridge. s. 4-9 



 14 

Under vores deltagerobservationer på indkøbsturene blev det tydeligt, at der blandt vores 

informanter foregår en række forhandlinger og tanker i selve valgøjeblikket, og at disse har 

betydning for, hvad der ender i kurven. Blandt de overvejelser, som vores informanter giver 

udtryk for, er blandt andet de af Daniel Miller beskrevne faktorer som nære relationer, 

overvejelser om hvordan der kan spares penge f.eks. ved at reagere på tilbud, men også 

overvejelser om hygiejne, sundhed, indpakning, brands, mæthed, ”convenience” og overvejelser i 

forbindelse med egen selvforståelse og præferencer. 

Det står dog også klart for os, at denne forståelse af en indre forhandling ikke er det eneste, der 

påvirker, hvad der ender i kurven. I mange tilfælde har informanterne en klar idé om, hvad der 

skal købes ind. Den idé kan enten skabes ud fra en konstatering af hvad ”der mangler”, fordi der 

er noget på tilbud, fordi man har skrevet en indkøbsliste eller allerede har aftalt med sin kæreste 

eller bofælle, hvad man skal have.  

Vi fandt ligeledes ud af i deltagerobservationerne, at der er forskel på hvilken ”tilstand” vores 

informanter er i på de forskellige dele af indkøbssituationen. Visse varer vælges nærmest pr. 

automatik på grund af et valg foretaget tidligere i butikken. Vores informanter havde en 

forskellig tendens til at ”ose” og stoppe op og foretage disse indre forhandlinger, alt efter hvor i 

butikken de befandt sig.  

Ingen penge ingen mad 

Ifølge den amerikanske antropolog H. R. Bernard er en fremtrædende problemstilling i 

måltidsvalg, hvilke samfundsmæssige strukturer – både økonomiske og kulturelle – der er 

fremherskende. Hvis der ikke er råd til ordentlig mad, eller et bestemt madparadigme er 

fremherskende i en kultur, kan man uddanne nok så meget i sundhed, uden at det nogensinde vil 

udmønte sig i et bedre og sundere madvalg. Ydermere udlægger Bernard et problem i at studere 

madvaner i et spørgeskemaformat, da de færreste har overblik over, hvad de spiser, og 

respondenterne dermed vil fortælle halve sandheder for at komme til at fremstå bedre.11 

Netop bevidstheden om at der kan være en tendens til, at respondenter pynter på sandheden, 

ansporede os til at anlægge et bredt metodisk spektrum, hvor informanternes praksis blev belyst 

på så mange forskellige måder som muligt. Ved ikke at lægge hele undersøgelsen på et bræt, 

håber vi at have fået en alsidighed i de data, der ligger til grund for vores analyse. De gentagne 

møder med informanterne har forhåbentlig opbygget en fortrolighed, så vi har fået et mere ærligt 

svar, end hvis vi blot havde udsendt et spørgeskema. 

Generelt blandt vores informanter er madbudgetterne relativt små. Dette giver sig udslag i en 

stor tilbuds- og spareinteresse. Alt hvad der opfattes som at betale en merpris bliver sorteret fra. 

Dette gør sig blandt andet også gældende på et udvalg af varer, der er markedsført med sundhed, 

                                                           
11 Bernard, H. R. (2011): Kap. 3, Preparing for research Research methods in anthropology, qualitative and quantitative 

approaches.  Lanham: Altamira Press, s. 68-70 



 15 

fordi de opfattes som dyrere. I forhold til herskende madparadigmer kunne vi i feltarbejdet 

identificere en række tendenser. Der findes blandt vores informanter en stærk præference for 

kød, og en opfattelse af at et rigtigt måltid indeholder kød (som det vigtigste) og dernæst sovs og 

en form for kulhydrat (hyppigst i form af enten ris, pasta eller kartofler) og muligvis grøntsager. 

Information overload 

Generelt i hverdagen møder forbrugeren ifølge den danske kulturhistoriker Niels Kayser Nielsen 

så mange informationer om sundhed, at det er umuligt at tage stilling til det hele. Resultatet er, at 

det meste frasorteres med det samme, fordi det opfattes som ”støj”12.  Blandt vores informanter 

er der en klar tendens til, at man ikke altid hører efter de velmenende råd. Enkelte kilder, for 

eksempel en god træningskammerat eller en hjemmeside, man har tillid til, vælges i højere grad 

som kilde til viden om sundhed. At der først skal trænges igennem et støjpanser, kan præsentere 

en udfordring, hvis gruppens sundhedstilstand skal forbedres. Dog opfatter vi ikke manglende 

viden som den største barriere for at forbedre målgruppens indkøb. Tværtimod ved de godt, at 

grøntsager er godt og at fast food er usundt, og de giver stort set alle sammen udtryk for, at de 

egentlig gerne ville leve sundere end de gør. Disse to faktorer – viden og ønske - er altså 

tilsyneladende ikke det udslagsgivende i forhold til en ændret praksis. 

Kød og kaninfoder 

Det stod hurtigt klart for os, at kød spiller en meget stor rolle i vores informanters madpraksis og 

den måde, de taler om mad. Kødet stilles især hos de mandlige informanter ofte i modsætning til 

”kaninfoder”, som er grønsager og salat. Spørger man dem f.eks., om der er noget mad, de ville 

købe oftere, hvis de havde flere penge, svarer de næsten samstemmende, at store røde bøffer står 

højt på listen. Ifølge den skotske socialantropolog Nick Fiddes er opfattelsen af kød som særlig 

prestigefyldt og et symbol på både magt og maskulinitet dybt indlejret i vores samfund.13 

Mmm… Modermælk 

Ifølge Seniorforsker ved ”UCL Research Department of Epidemiology & Public Health” Lucy 

Cooke er vi alle fra barnsben programmerede til at have en stærk præference for søde, fede 

smage, som for eksempel smagen af modermælk, og en antipati overfor sure og bitre smage.14 

Denne præference fungerer ifølge Cooke som et signal om ernæringstætheden i fødevarer og 

som en indbygget alarm overfor ting, der kan være giftige. En smart mekanisme blandt 

menneskeheden i tidlige tider, men i dag kan det være en ulempe. Almindelig kræsenhed er 

temmelig udbredt blandt vores informanter, der til gengæld udtrykker stærke præferencer for 

lasagne, pizza og bearnaisesovs, men mindre præference for for eksempel grøntsager, som i 

mange tilfælde forbindes med kedelig mad eller noget, man udelukkende spiser på grund af 

sundhedsværdien.  

 
                                                           
12

 Kayser Nielsen, Niels. 2003. ”madkultur, opbrud og tradition”. Klim. s. 16 
13

 Fiddes, Nick. 1991. “Meat a Natural symbol”, kap. 5-6 (s.49-94) 
14

 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/grownups/article/developing-likes-and-dislikes 
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1.5 Metoder 

Vi benytter os af en bred vifte af forskellige kvalitative og kvantitative metoder i denne 

undersøgelse, for at opnå så stor en validitet som muligt på et relativt kort studie. 

Interview: Vores 10 informanter deltog i et længerevarende interview, hvor vi bl.a. talte om 

præferencer og madvaner, informanters rammer for at lave mad, sociale sammenhænge, mad-

minder og emotionelle indikatorer samt informanternes opfattelse af sundhed. Interviewet 

bidrog med en grundlæggende viden om informanternes baggrund og madvaner, der, i relation 

med de andre anvendte metoder, giver et overblik over disse. 

Materialitetsanalyse: I de tilfælde, hvor det kunne lade sig gøre, gennemgik vi sammen med 

informanterne indholdet af deres køkkener, herunder både hvordan de var indrettet, og hvad de 

havde af madvarer og redskaber i skabe, skuffer, køleskabe og frysere. Materialitetsanalysen skal 

ses i sammenhæng med interviewet, da dennes formål er at uddybe forståelsen af informanternes 

madvaner og deres praksis i at lave mad. 

Visuelle øvelser: Vi gennemgik en Fakta-tilbudsavis med vores informanter og bad dem om at 

kommentere varerne deri. Vi præsenterede dem for produktet ”rugknækkeren” som de ligeledes 

kommenterede. Derudover havde vi opstillet en øvelse, hvor vi havde samlet en række billeder af 

madvarer inden for forskellige kategorier, og bad informanterne om at kommentere og vælge 

imellem flere varer af samme type. Dette gjordes for i en eksperimentel setting at få et indblik i 

hvordan informanterne reagerede på forskellige varer, og hvordan de på baggrund af visuelle 

input resonerede. 

Deltagerobservation: Vi gennemførte en del indkøb med vores informanter, hvor princippet 

var, at indkøbet skulle minde så meget om et dagligdagsindkøb som muligt. Denne del af studiet 

er meget centralt for vores undersøgelse, eftersom netop indkøbssituationen har vores store 

interesse.  

Data: Vi var så heldige at COOP indvilgede i at give os et udtræk af grunddata fra deres ”Mad-

o-Meter” database, hvorved vi fik adgang til 1896 oversigter over, hvad individer inden for vores 

målgruppe15 havde spist på en tilfældig dag. Igennem kodning af stikprøver, har dette materiale 

givet os et rigtig spændende perspektiv på- og supplement til den kvalitative undersøgelse, og 

bidraget med en tættere undersøgelse af f.eks. ”snackvaner” i målgruppen. 

                                                           
15

 Dog indeholder disse data både ude- og hjemmeboende, da det ikke var en oplysning der fremgår af ”Mad-O-Meter” 
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Opsummering del 1. Baggrund 

I dette afsnit er det forsøgt at give en indføring i baggrunden for- og arbejdet med nærværende 

projektet. 

Den indledende tese og besvarelsen af denne gav anledning til at udvide opgavens fokus til ikke 

blot at omfatte selve indkøbet, men også forhold omkring det, som informanterne anvendte i 

deres dagligdags madpraksis. 

Projektet placerer sig imellem de aktører der beskriver sundhedstilstanden i Danmark generelt, 

vores målgruppe, (udeboende unge i alderen 18-25 år, som enten ingen uddannelse har, eller er 

under en kortere uddannelse og som bor udenfor de store byer) og detailhandlen. Målgruppen er 

udvalgt på baggrund af, at det vurderes at det er en gruppe der på den ene side har store 

sundhedsudfordringer, men på den anden side også har et langt liv foran sig, og et potentiale for 

at opnår en forbedret sundhedstilstand 

 

I del 1. Gennemgås ligeledes den anvendte teori for projektet: 

Den størst mulige effekt opnås ved at lægge sig tæt op ad målgruppens nuværende valg og vaner. 

Valget kan påvirkes af omgivelserne, og et supermarked der appellerer til kundegruppen giver et 

bedre resultat. 

I indkøbssituationen er man påvirket af tanker om dem man køber ind til. Det kan for eksempel 

være en partner, man gerne vil forkæle, eller børn, man gerne vil have til at spise sundt, som 

afgør, hvad man putter i indkøbskurven.  

Madvalget bestemmes til dels også af økonomiske og kulturelle strukturer. Derfor kan økonomi 

eller et bestemt madparadigme have udslagsgivende betydning for valget.  

Flere af vores informanter giver udtryk for, at de ikke kan finde rundt i alle de kostråd og 

mærkningsordninger, der findes. For mange af dem bliver de velmenende råd i stedet til ”støj” 

Opfattelsen af kød som prestigefyldt er indlejret i samfundet, og det er også vores opfattelse at 

kødet spiller en særlig stor rolle i informanternes tænker om mad.  

Mennesket tiltrækkes af særlige smage, mennesket er indrettet til at have en særlig 

smagspræference for det søde, fede smage indlejret og en antipati for det sure og bitre.  

 

De anvendte metoder i projektet har været: Interviews, materialitetsanalyse, visuelle øvelser, 

deltagerobservation og indsamling- samt bearbejdning af forskellige former for data. 
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Indledning del 2.  

I denne del af rapporten fremlægges den samlende analyse af de resultater der er fremkommet i 

arbejdet med projektet. 

Det er en gennemgang af informanternes holdninger til mad og sundhed samt deres praksis i 

mad- og indkøbsvaner. Afsnittet er inddelt i tre dele: 

 2.1 – Informanternes opfattelse af sundhed 

 2.2 – Indkøbet 

 2.3 – At spise og at lave mad 
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2.1 Informanternes opfattelse af sundhed  

I arbejdet med vores informanter har vi diskuteret sundhed fra mange forskellige vinkler. Vi har 

bedt dem om at fortælle om deres syn på sundhed, sundhedskampagner og 

sundhedsanprisninger samt mærkningsordninger. For flere af vores informanter er sundhed en 

stor del af hverdagen, mens det for andre er et uopnåeligt ønske. Selvom der overordnet er 

sammenhæng i, hvad informanterne betragter som sundt, er der stor forskel på, hvordan 

indkøbskurvenes varesammensætning ser ud. Det er vores oplevelse, at informanterne bygger 

hver deres sundhedspakke. Der er stor forskel på, hvilke sundhedsopfattelser, de internaliserer i 

deres normer og værdier, og hvilke de enten vælger at ignorere eller decideret behandler som 

snyd og humbug. 

Der skal også være plads til at være menneske 

Flere af vores informanter giver udtryk for, at de forhandler en balance. De kan sagtens have 

stærke holdninger til sundhed, men det skal ikke være hele tiden – der skal også bære plads til at 

”hygge sig” og spise usundt. Det kan fremstå som om en inkonsistent holdning, men opfattelsen 

er nærmere, at det er en meget menneskelig ting at være dobbeltmoralsk.  

” … Jeg er rigtig glad for chokolade, men jeg holder mig til at gøre det i weekenden.. jeg har 

en snyde-dag i weekenden, så holder vi den sammen mig og min kæreste. Så kan vi spise alt det 

vi har lyst til, det er dejligt, ellers går man meget hurtigt død i det syntes jeg.” (Nicki) 

”Hvis der kommer en og siger: ”Man skal leve sundt hele tiden, og spise fisk hele tiden” kan 

jeg godt tænke; ej.. man skal også spise lidt usundt nogle gange.” (Mette) 

 

Proteinshakes og ønsket om at blive STOR 

En gruppe af vores informanter ser sundhed som midlet til at opnå et mål – at få en muskuløs 

krop. Derfor går de meget op i træning, og for at opnå de bedste resultater, er det nødvendigt 

også at tænke på maden. Det findes her en stor forståelse for måltidets sammensætning. Det er 

nødvendigt at få mange proteiner, minimere indtaget af fedt og få tilstrækkeligt med kulhydrater, 

for at kunne holde kroppen i gang under hård træning. Alle informanterne i denne gruppe 

indtager proteinpulver i forbindelse med træningen. Det tørre pulver blandes op med vand og 

drikkes som shake før og efter træningen. Flere af dem følger også nøje tilrettelagte kostplaner, 

for at sikre, at de får en kost, som er optimal i forhold til træningsresultaterne. Kostplanerne 

består typisk af store dele grønt (typisk kogt broccoli) og kød (kylling) og af pasta eller ris. Deres 

kostplan sørger for at de i nogen grad spiser varieret, og i hvert fald indtager flere grøntsager, end 

andre af vores informanter. 
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”Sundt for mig, det er meget sådan noget med proteiner og kulhydrat, men det er fordi jeg 

gerne vil være stor … masser af næring” (Bastian) 

Kurmentalitet 

For nogle af vores informanter findes der en kurmentalitet, hvor man enten er ”på kur” eller ”er 

usund”. Det at være sund hænger sammen med at leve under et specielt sundhedsparadigme. 

Man nægter sig selv visse føde- og drikkevarer i de ”sunde perioder”. Herefter afløses de af 

”usunde perioder”, hvor man gør, som man plejer. Sundhed bliver ikke opfattet som en naturlig 

hverdagslivsstil og sundhed er ikke noget, der gøres kontinuerligt. 

”Jeg har prøvet det mange gange, det der med at jeg gerne vil spise sundere.” (Mille) 

”Jeg spiser ikke sundt hver dag, som andre gør - Jeg spiser for eksempel kun agurk og 

peberfrugt og gulerødder”. (Mille) 

Med kurmentaliteten følger også forskellige paradigmer for hvad man ”må” spise og ikke spise: 

Sascha svarer til spørgsmålet ”Hvad tænker du om proteiner?”: ”Det er fordi jeg har prøvet en masse 

kure, og det er sådan jeg har forstået at kulhydrater, det skal man ikke have så mange af, og 

proteiner er rigtig gode for dig, det er sådan noget med æg og kød, så det tænker jeg over.” 

At leve usundt selvom man gerne vil leve sundt 

Størstedelen af vores informanter giver både udtryk for gerne at ville leve sundt og samtidig at 

besidde den viden, der skal til for at gøre det. At det for flere af dem ikke omsætter sig til en 

decideret sund livsstil, undrer dem også selv, men det er tilsyneladende hverken intention eller 

viden, der er udslagsgivende i forhold til at ændre adfærd. Der er visse indikationer i vores 

materiale i retning af, at vaner kan være en del af årsagsforklaringen, ligesom tvivl om, hvor 

længe frugt og grønt kan holde sig, kan betyde at det hurtigt betragtes som ”ikke-mad”. 

”Æh altså, jeg prøver at være sund, jeg syntes selv, jeg prøver at købe grøntsager og frugt.. men 

det er bare det der med at få det spist, sådan… Nu har jeg f.eks. haft en bakke vindruer stående 

inde i mit køleskab i en uge, men de er allerede begyndt at blive klamme og så.. gider jeg ikke 

spise det … også sådan noget som kartofler… jeg laver det lige én gang og så… hvis jeg har 

noget overskydende så ligger det bare derinde indtil det bliver for gammelt.” (Malte) 
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2.2 Indkøbet 

Selve praksis omkring indkøbet varierer informanterne imellem. Nedenstående skal ses som et 

katalog over forskellige observationer, og ikke nødvendigvis noget, alle vores informanter gjorde. 

Mange små indkøb 

Der synes at være en tendens til at man køber mange små indkøb oftere, end store indkøb. Er 

der en bil i husstanden (som der er i to tilfælde) er der i højere grad tendens til større indkøb, 

eller til at køre et stykke vej for at køre ind til den nærmeste større by. Et par af vores 

informanter nævner grænseshopping, men her købes der mest øl og vand.   

Browsing 

Vores indtryk er, at informanterne i indkøbssituationen bevæger sig imellem forskellige tilstande, 

og at disse tilstande kan variere alt efter hvilken del af butikken, informanten befinder sig i. 

Særligt ved køledisken med kød er det tydeligt for os, at der sker en ændring i tilstanden fra et 

meget fokuseret plan til en tilstand, hvor der i højere grad var tale om browsing. I stedet for 

målrettet at gå efter den vare, man på forhånd har besluttet sig for at købe, går informanterne 

ved køledisken med kød generelt langsommere, undersøger flere af varerne og læser mere på 

skilte og etiketter. Informanterne er i en undersøgende tilstand. De er mere åbne for at lade sig 

påvirke af indskydelser, lyst, lugt, synsindtryk eller anden kommunikation – både den de 

modtager fra butikken, men også deres egne overvejelser.  

Kød og kæder 

Dette fører os til en pointe om kød, der på mange måder synes at være en dominerende vare for 

indkøbets andre valg. Når først beslutningen om hvilket kød, der skal med hjem, er truffet, er en 

stor del af de følgende varer, der lægges i kurven, nærmest automatiserede. Kødet bliver 

udslagsgivende for resten af madvalget. Eksempelvis kan et valg af hakkekød meget ofte følges 

op med en pakke Knorr-lasagnemix eller pastaskruer og flåede tomater, og en bøf følges op af et 

kartoffelvalg (f.eks. frostpose) og Knorr bearnaise. Her mener vi, at der er et stort potentiale, 

hvis man ved hjælp af eksempelvis nudging kan opnå at hæfte nogle grøntsager på disse kæder. 

En stor effekt ville kunne opnås, hvis man formår at gøre tilkøbet af en grøntsag til en naturlig 

del af måltidet i vores informanters bevidsthed. 

Tilbud 

Det mest hyppige udsagn fra vores informanter i forbindelse med indkøbssituationen er, at de 

vælger efter pris, ofte fulgt op med en påstand om, at det er det eneste, der har betydning for 

valget. Dette er dog ikke helt i overensstemmelse med deres praksis. I deltagerobservationerne 

fremgik det tydeligt, hvordan informanterne ofte valgte andet end det billigste alternativ og også 

traf flere valg, som ikke var økonomiske. Blandt andet bliver der købt en del dyre halvfabrikata 

og færdigretter.  
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Ligeledes giver informanterne udtryk for en følelse af at føle sig snydt, når en vare ikke er på 

tilbud. Dette gælder især varer som sodavand og andre varegrupper, der ofte er på tilbud. I disse 

situationer vil flere informanter helt undlade at købe sodavand. 

Interviewer: hvad sker der hvis man ikke slår til? Nikolaj (med frygt i stemmen): jamen så ryger 

tilbuddet! Så skal man måske op og betale fuld pris!   

Nogle gange synes tilstanden ”at jagte tilbud” at blive meget dominerende i indkøbssituationen 

og ligefrem at blokere for andre argumenter for at foretage et bestemt valg. Det kan for 

eksempel være argumenter som behov, eller om det er god, sund eller lækker mad. Vi forestiller 

os, at det store fokus på tilbud gør, at sundhed eller andre overvejelser kommer til at spille en 

mindre rolle, fordi det bliver tilbuddet, der bliver den afgørende faktor i at træffe valget. 

Kærlighed i indkøb 

Vi oplevede, at vores informanter fra tid til anden traf indkøbsvalg på baggrund af deres 

kærestes, venners eller familiemedlemmers præferencer. Eksempelvis var der en ung mand, der 

aldrig købte andet rugbrød end solsikkerugbrød, da det var det, som vedkommendes kæreste 

foretrak. Ligeledes var der en kvinde, der refererede til sin kærestes kræsenhed som argument 

for, hvorfor der var grøntsager hun selv kunne lide men aldrig købte.  

Planlægning af indkøb 

Mange af vores informanter bruger ikke indkøbsseddel men anvender derimod et todelt system 

når de køber ind: 

1. Først beslutter de i grove træk, hvad de mangler. Det kan eksempelvis være ”aftensmad” 

og ”toiletpapir”. Denne beslutning sker ved at kigge i køleskabet og eventuelt snakke med 

kæreste, venner eller bofæller. 

2. Dernæst træffes selve købsbeslutningen i butikken. Hvis der ikke er mere toiletpapir af 

den, man plejer at købe, købes noget andet. Valget af aftensmad træffes på baggrund af 

en på forhånd indkodet opfattelse af, hvad det består af – kød, kulhydrat, sovs og måske 

en grøntsag eller salat. 

Indkøbet – det tar’ kun 5 minutter 

Ifølge FDBs undersøgelse ”Hvem styrer indkøbsvognen” fra 2010 mener 38 % af de 18-35 årige, 

at indkøbene skal gå stærkt. Dette var også tendensen, i de indkøb vi var med til under vores 

feltarbejde. Flere af indkøbene varede under 10 minutter. Mange af vores informanter bruger 

ikke huskesedler men køber kun ind til én dag af gangen, og derfor er der heller ikke meget at 

skulle huske. Flere af informanterne har heller ikke på forhånd bestemt, hvad de ville købe, og 

beslutningen bliver således først taget efter at have taget supermarkedets tilbud og udvalg i 

betragtning. Hos flere af vores mandlige informanter er der en tendens til, at indkøbet ses som 

en stresset begivenhed, hvor målrettethed og ”fart over feltet” er nødvendigt.  
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”Jeg hader at handle. Jeg planlægger nøje inde i mit hoved, hvad der skal ske, så det bare kan 

blive sådan: ind og ud… Alle de mennesker … Jeg kan simpelthen ikke stå og vente. Det er ikke 

lige mig… Det er også derfor jeg hader at handle ind med min kæreste, jeg bliver… (han laver en 

gestus med hænderne omkring sit hoved og ser vild ud i øjnene).” (Nicki) 
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2.3 At spise og lave mad  

Madlavning er ikke noget, vores informanter generelt ser frem til, og det beskrives i termer, som i 

højere grad leder tankerne hen på funktion end nydelse. Mad kan også være hyggeligt og rart, 

men dette afgøres nærmere af begivenheden og selskabet end maden i sig selv – maden er et 

middel til at kunne hygge sig og have det godt, men ikke den vigtigste faktor. ”God mad” er i 

vores informanters øjne ikke i så høj grad et spørgsmål om kvalitet, som det er et spørgsmål om 

tilfredsstillelse.   

If it ain’t broke, don’t fix it 

Maden skal helst ikke tage for længe at forberede, i forhold til hvor lang tid det tager at indtage 

den. De fleste informanter har en del retter, som de veksler i mellem til hverdag. Det er 

nyklassikere som spaghetti og kødsovs, lasagne, hjemmelavede burgere, pitabrød og variationer 

over kød, sovs og kulhydrater.  

Be’ om pulver, tak 

For mange af informanterne er halvfabrikata en naturlig del af det at lave mad. Lasagnen er lavet 

med Knorrs færdigblanding, sovsen laves også ofte med et Knorrprodukt. Krydderiblandinger 

som BBQ, Tex-Mex produkter, eller eksotiske måltidspakker med orientalsk kylling eller lignende 

er også meget brugt. 

Puslespil 

Madlavning tænkes ikke af vores informanter som processuelt, men snarere i trin eller som 

”puslespilsbrikker”. Forskellige råvarer går fra rå til tilberedt, hvis man så at sige ”tilsætter” 

pande eller ovn. Denne opfattelse af konstrueringen af en ret som et puslespil kommer også til 

udtryk i indkøbet, hvor bestanddelene ses som afgrænsede brikker. Dette bevirker, at 

halvfabrikata favoriseres. Eksempelvis forklarer vores informant Mille, at hun laver flødekartofler 

ved at tilsætte skivede frostkartofler, morneysauce, fløde og løg til et fad og komme det i ovnen 

til det er brunt. Dette er en måde at lave mad på, hvor man i stedet for at tænke ”skal jeg lige 

tilsætte et nip muskatnød og hakke lidt persille og strø hen over” ser madlavningen som 

afgrænsede trin. 

Kød, kød og atter kød 

Vores informanter har et højt forbrug af kød. De spiser typisk kød flere gange om dagen, både til 

frokost i form af skiveskåret pålæg og til aftensmåltidet. Når de bestemmer måltidet, er kødet 

udslagsgivende for valget af tilbehøret. Kødet spiller hovedrollen og kommer således til at være 

den første del af det puslespil, som måltidets enkeltdele udgør. Bestemte slags kød passer til 

bestemte slags grøntsager, sovse og ris, pasta eller kartofler. Flere udtrykker et ønske for at kunne 

spise store røde bøffer hver dag. Bøffen ses som det ultimative festmad – det er for dyrt til at 

spise til hverdag, men er det, de fleste af vores informanter ville bruge mange penge på, hvis de 

havde dem. 
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”Selvfølgelig kunne man godt købe nogle store røde bøffer hver dag men.. det har jeg sgu ikke 

råd til” (Nicki) 

Det grønne 

Det er svært for vores informanter at forny sig i grøntsagsvalget, og ofte ender de med at vælge 

grøntsager, som de kender og har spist mange gange før. Det er for eksempel broccoli, majs fra 

dåse, tomat, agurk og icebergsalat.  

Overordnet er der tre forskellige typer af holdninger til grøntsager blandt vores informanter. 

Disse skal ses som arketyper, og de fleste af vores informanter indeholder lidt af alle tre 

kategorier på hver sin måde. 

1. At grøntsager er nødvendige for at følge et træningsregime og som sådan får man det 

bedste ud af det. 

2. At der er en række grøntsager man syntes om og som man spiser en gang imellem, men 

når vi ser på variationen i grøntsager, som vores informanter spiser, fremstår det som 

mere eller mindre begrænset.  

3. At grøntsager er kedelige eller besværlige. Det er noget, man ofte går forbi i 

supermarkedet, for eksempel fordi det bare ikke falder en ind, eller fordi man prioriterer 

andre fødevarer højere. 

”Jeg har købt mig sådan en bakke salat én gang imens jeg har boet her.. så spiste jeg den.. Jeg 

kan meget godt lide salat, jeg ved egentlig ikke hvorfor jeg ikke køber det noget oftere.. Det er 

nok ikke det jeg tænker på, når jeg er ude og handle” (Mads) 

”Grøntsager? Det er efter at jeg er begyndt at træne, ellers har jeg aldrig rigtig gidet at spise det, 

jeg ved ikke hvorfor, jeg syntes ikke det ser så lækkert ud.. men jeg kan også godt lide det nu” 

(Bastian) 

Af FDBs forbrugerundersøgelse16 fremgår det blandt andet, at forbrugere generelt gerne vil 

inspireres til at bruge flere grøntsager, og at mange ønsker sig et højere udbud af tilbud, som 

både er sunde og nemme. Med dette in mente regner vi med, at vores anbefalinger også kan være 

til gavn hos andre befolkningsgrupper end vores udvalgte målgruppe.  

                                                           
16

 FDB. Roland, Thomas og Preisler, Joan. 2011. “Hvem styrer indkøbsvognen?”, Albertslund. S. 44-45 
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Den forbandende opvask 

Flere af vores informanter udtrykker, at det besværlige ved at lave mad ikke i så høj grad er selve 

madlavningen men mere det uden om – hvis man for eksempel ikke kender en god opskrift, eller 

noget så lavpraktisk som opvasken. Opvasken kan være skyld i, at man helt undgår at lave mad, 

for i stedet at købe take away eller en færdigret, som ikke kræver opvask i samme grad.  

Godt mæt 

Det fremgår af vores materiale, at vores informanter lægger vægt på, at et måltid mætter, når de 

står og skal vælge fødevarer. Når informanterne vælger grovere brødvarianter, sker det, fordi 

signalet ”groft” aflæses som om, at det mætter mere, og ikke som et sundhedssignal. Det ses 

også, når informanterne vælger bestanddele til et aftensmåltid, hvor de baserer sig på princippet, 

at de for et lille beløb kan opnå at købe ind til så stor en portion som muligt og dermed opnå at 

blive rigtigt mæt. En form for omvendt princip af ”lidt-men-godt”. 

Færdigretter 

I starten af samtalen med vores informanter gav mange af dem udtryk for, at færdigretter ikke 

var noget for dem. Når vi spurgte direkte, blev det tydeligt, at mange af dem faktisk indtager en 

del færdigretter på ugentlig basis. Det er blandt andet fryselasagne og thairetter, men mest af alt 

som dele af et måltid – frysekartofler/pomfritter, kyllingenuggets, cordon bleu osv. 

Færdigretterne vælges i høj grad på baggrund af billedet af den færdige ret på pakken, og om 

hvorvidt dette fremstår appetitligt. 

Få fisk 

Fisk fylder på ugebasis ikke en særlig stor del af vores informanters diæt, og også her er 

variationen relativ lav. Det der oftest spises indenfor kategorien er varer som laksebøffer, makrel 

i tomat og tun på dåse. 

Pizza og pris 

Vores informanter har et rimelig højt forbrug af take away, nogle af dem flere gange om ugen. 

De udtrykker ofte, at de synes, det er dyrt. Ofte er en beslutning om ikke at spise take away 

netop baseret på prisen, selvom de egentlig gerne ville have spist på McDonald’s.  
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Opsummering del 2 

 

2.1 Informanternes opfattelse af sundhed: Informanterne har en generel tendens til at 

opfatte meget information om sundhed som uvedkommende støj, og opbygger derfor 

deres egne pakker af hvad de opfatter som sundt og usundt. De fleste af dem har en 

holdning til, at det også skal være tilladt til at spise usundt til tider, så det ikke bliver for 

surt. Der er en udbredt kurmentalitet, ligesom en stor trend blandt vores informanter er 

body building, herunder indtagelsen af protein shake. Selvom vores informanter både 

giver et indtryk af, at have viden om sundhed, samt motivation for at leve sundere, er det 

tilsyneladende ikke de faktorer der er udslagsgivende for, om de rent faktisk lever sundt. 

2.2  Indkøbet: Generelt foretages der mange små indkøb mange gange om ugen af kort 

varighed. Der er en browsingtendens: Nogle steder i butikken er informanterne åbne 

overfor inspiration, mens de går helt forbi andre dele. Især ved køledisken med kød er 

informanterne åbne for andre input, mens de slet ikke gør nogen impulskøb ved frugt- og 

grøntafdelingen. Kødet bliver ofte den afgørende komponent, som bestemmer resten af 

måltidets sammensætning fordi der associeres med andre varer. Informanterne er 

tilbudsjægere og bruger en del tid i indkøbene på denne aktivitet, for at føle at de sparer 

penge. Hvem informanterne køber ind til har også betydning. Hvis kæresten for eksempel 

ikke kan lide salat eller fisk, så køber man noget andet. Især vores mandlige informanter 

foretager meget korte indkøb. 

2.3 At spise og lave mad: Informanterne holder sig typisk til retter og råvarer de kender i 

forvejen. Pulverprodukter og halvfabrikata tiltrækker vores informanter. Det er let og 

hurtigt og det smager ens hver gang. Vores informanter spiser ligeledes en del 

færdigretter. 

Man kan beskrive informanternes opfattelse af et måltids komponenter som et puslespil, 

hvor maden består af forskellige ”puslespilsbrikker”, der blandet sammen giver den 

færdige ret. Kødforbruget er højt blandt vores informanter der typisk spise kød flere 

gange om dagen. Der er et ambivalent forhold til grøntsager; nogle gange anses de som 

kedelige og besværlige og andre gange ses de som et middel til at opnå f.eks. store 

muskler som en del af et samlet træningsprogram. Generelt er variationen lav, og 

grøntsagsindtaget ligger for de fleste et stykke under 600 g. om dagen. Til tider bliver de 

praktiske forhold omkring madlavningen, selve tilberedningen og opvasken bagefter, en 

barriere for at lave mad selv. I disse tilfælde bruges færdigretter og take away som en del 

af informanterne har et højt forbrug af. Gruppen spiser generelt sjældent fisk. 
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Indledning del 3 

Denne del af projektet peger på nye idéer og innovationspotentiale i dagligvarehandlen. 

Ligeledes vil nogle af anbefalingerne også være brugbare for andre aktører i fødevareindustrien, 

samt offentlige og private aktører med sundhedsforbedrende formål. 

Ved at zoome tæt ind på en gruppe unges valg og madvaner udfoldes en tobenet strategi: 

1. Hvordan kan man på den ene side anvende ny viden om målgruppens praksis til at skabe 

øget salg? 

2. Hvordan kan man specifikt opnå dette øgede salg, ved at gøre det sundere valg til det 

mest indlysende for den enkelte, når de står nede i deres dagligvarebutik? 

I denne del af rapporten har vi samlet vores 20 konkrete anbefalinger under følgende temaer: 

 Kærlighed og indkøb (Relationsreferende billedmateriale, Mors mad og Comfort food) 

 Præsentation og indpakning (Appellerende indpakning, Ikke-akademisk inspiration og 

Best-of-both-worlds private label) 

 Mærkninger og anprisninger – tænk protein (Proteinanprisning, Nøglehuls-og 

fuldkornsmærket, Økologi, Light og Skepsis) 

 Knorr-effekten (Knorr og frostgrønt, Knorr-kasser i grøntsagsafdelingen. Knorr-

opskrifter med flere grøntsager. 

 Nudging – et kærligt skub (Billeder, Placering, Flytning af grøntsager, Hyldeforkanter) 

 Industri (Ernæringsforbedring, Pakkernes størrelse) 

 Tilbud (Tibudsincitamentsstrukturer, Kombineringsnudge) 
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3.1 Kærlighed og Indkøb 

 

 FORSLAG 1: Relationsrefererende billedmateriale  

 FORSLAG 2: Mors hjemmelavede mad i sundere udgaver 

 FORSLAG 3: Comfort food med forbedret ernæringsindhold 

 

Forslag 1: Relationsrefererende billedmateriale  

Vores informanter refererer fra tid til anden enten til mennesker i deres nærhed (som oftest 

kærester, men til tider også venner), når de skal beslutte, hvad de skal købe og undlade at købe. 

Vi mener, at ved at imødekomme dette fænomen kan der opnås øget salg, hvis man kan lede 

informantens tanker hen på hensynet til partneres sundhed, for eksempel på tanker som 

”grøntsager er godt for min kæreste”. 

Idéen er ikke ny. Grønttorvets Forbruger-Information producerede i 1960erne en flyer med 

følgende billede: 
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Selvom billeder som dette rent grafisk er forældede, kunne man trække på nogle af de samme 

principper. Ophængning af billedmateriale vil umiddelbart have større virkning end eksempelvis 

et skilt med teksten ”Hun bliver så glad, hvis du også køber salat med hjem”, da billeder 

automatisk kodes og i højere grad synes at appellere til vores informanter end tekst gør. 

Vores informant Mette giver udtryk for at hun er bevidst om sin rolle i at præsentere grøntsager 

for sin kæreste: 

””Nej altså… min kæreste kan ikke lide grøntsager, men det er jeg sådan lidt ligeglad med, 

sådan er det, og han spiser det også, når jeg laver det” 

En Positiv effekt ved parforhold er, at man statistisk kan se, at det især for mænd er bundet 

sammen med en sundhedsgevinst at være i et parforhold. Det forklares ofte med, at kvinder har 

en tendens til at bringe sundere madvaner ind i forholdet og at sende deres mænd til lægen 

tidligere i sygdomsforløb, end de ellers selv ville være taget af sted.17  

En negativ effekt i et parforhold kunne vi registrere i et tilfælde, hvor visse fødevarer bliver 

udelukket, fordi den ene part ikke kan lide dem. Eksempelvis er der en af vores kvindelige 

informanter, der godt kan lide broccoli, men som ikke køber det, fordi hendes kæreste ikke kan 

lide det. Man kan derfor forestille sig, at især i forhold, hvor begge har et stort antal madvarer, de 

ikke kan lide, går noget af variationen i madvalget tabt i et fællesmængdeprincip: 

 

 

                                                           
17

 www.b.dk/nationalt/singlelivet-er-haardest-ved-maend  
08/07/2013 

Mad 
Mathilde 
kan lide 

Mad 
Nikolaj 
kan lide 

De madvarer de begge kan lide, som 

bliver købt ind. 
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Forslag 2: Mors Mad 

En del af vores informanter referer til madminder, når vi taler om indkøb og præferencer. Især 

mors flødekartofler og farmors frikadeller vækker mange minder, og vækker minder for 

informanterne om både tryghed og særlige lejligheder. Mors mad er også hjemmelavet, og noget 

man gør sig umage med at lave. Maden er noget, man kan bruge til at forkæle hinanden med, og 

dette kan udnyttes for eksempel ved hjælp af markedsføringsmidler. Opskrifter med ”mad som 

mor lavede den” vil virke tiltalende for vores informanter.  

Dette kan dog give bagslag hos visse informanter, da ”mors mad” også i nogle tilfælde enten 

opfattes som umoderne eller usundt, og derfor fravælges i deres hverdag. 

Forslag 3: Comfort food  

Fællesbetegnende for vores informanter er det, at de alle har en præference for retter, der er 

”hyggelige” i deres udtryk, bløde i konsistensen og har en høj umami-smagsfaktor. Det drejer sig 

for eksempel om lasagne, flødekartofler, spaghetti carbonara og bearnaisesovs, som alle er retter, 

de sætter pris på. 

Hvis man kunne tale til denne præference ved eksempelvis at lave en serie af færdigretter med et 

forbedret ernæringsindhold, kunne man sandsynligvis få en bedre købseffekt kombineret med en 

sundhedsforbedring i vores informantgruppe, ved at brande det som værende comfort food – 

noget man hygger sig med, og kan forkæle sig selv med. 
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3.2 Præsentation og indpakning 

 

 FORSLAG 1: Appellerende indpakning  

 FORSLAG 2: Ikke-akademisk inspiration 

 FORSLAG 3: Best-of-both-worlds private label 

 

Forslag 1: Appellerende indpakning 

I vores gennemgang af fakta-tilbudsavisen med informanterne blev det tydeligt, at indpakningen 

af dagligvarer spiller en stor rolle, når der skal træffes valg. Visse former for indpakning kan 

ligefrem få informanterne til at fravælge et produkt. Informanterne reagerede blandt andet 

negativt på indpakninger med et ”naturligt” look. Jordfarver og dæmpede nuancer læses som en 

dyrere og mere luksuriøs vare, og det tiltaler ikke informanterne. Generelt har de en opfattelse af, 

at der ikke er den store indholdsmæssige forskel på produkter, der markedsføres på denne måde, 

og discountvarer. De er derfor ikke villige til at betale mere, for hvad de opfatter som ren 

indpakning.  

Informanterne foretrækker indpakninger, hvor det tydeligt fremgår, hvordan retten ser ud, når 

den er færdiglavet. Det kan vi for eksempel se i sammenligningen mellem forskellige udgaver af 

varer indenfor samme kategori. Her foretrækker næsten alle informanter Knorrs udgave af 

lasagne, dels fordi de er vant til at lasagne laves med Knorr, men også til dels fordi man kan se 

den færdiglavede ret på pakken. Informanterne reagerer stort set alle negativt på pakken med 

økologiske fuldkornslasagneplader fra Änglemark. Pladerne ser dyre, tørre og kedelige ud. 

Pakken udstråler en bevidsthed om økologi, som informanterne i denne gruppe ikke kan 

identificere sig med. Selv når vi tager et ikke-mærkevare lasagnepladeprodukt og sætter op imod 

Änglamarks, vælger informanterne det. 
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Forslag 2: Ikke-akademisk inspiration 

Mange inspirationsflyers med opskrifter og lignende udstråler høj sværhedsgrad og komplicerede 

og fremmede ingredienser. Vores informantgruppen reagerer negativt på opskrifternes 

udstråling, og  derfor er det vigtigt at vise dem noget, som de kan identificere sig med. 

Inspirationen må ikke pege i en fremmed retning – hverken kvalitets-, pris- eller 

sværhedsgradsmæssigt. Til inspiration kan nævnes opskrifterne på Knorrs hjemmesides sociale 

community. 

Forslag 3: Best-of-both-worlds private label 

Vi kan konstatere at informanterne reagerer mindre godt på private labels i kategori med 

”Levevis” og bedre på de i kategori med ”Budget” (begge Dansk Supermarked). Det handler om 

at møde forbrugeren der, hvor de selv handler i forvejen. Levevis er i udgangspunktet en serie, 

som set fra en sundhedssynspunkt ville være god for vores informanter at købe. Dog optræder 

markedsføringen som en barriere, som, allerede før informanten har set prisen, giver et indtryk af 

et dyrere produkt. Derfor fravælger informanterne produktet til fordel for et produkt, som ser 

billigere ud – men ikke nødvendigvis er det.  

Man vil kunne opnå en sundhedsforbedring i informanternes indkøb, ved at kombinere idéen 

med et ernæringsforbedret private label med en markedsføring, der ligger mere op ad et 

discountsignalerende private label 

Dette nye private label skulle markedsføres med stærke farver, et enkelt design der symboliserer 

discount, og en titel, der refererer til at man bliver ”Godt Mæt”, hvilket kan optræde som et 

købsincitament for målgruppen – man får value for money. 

  

    



 37 

3.3 Mærkninger og anprisninger – 

tænk protein 

 

 FORSLAG 1: Proteinanprisning 

 

Forslag 1: Proteinanprisning 

Flere af vores informanter drikker proteindrik og spiser proteinbarer eller har eksempelvis været 

på en slankekur, hvor de skulle spise mange proteiner og få kulhydrater. Således kobles proteiner 

sammen med en sundhedsopfattelse, der allerede er en integreret del af vores informanters 

praksis. Anprisninger, der henviser til proteinindholdet, vil derfor få denne gruppe til at lægge 

sundere varer i indkøbskurven.  

Det er ikke vores oplevelse, at informanterne ellers tager særlig godt imod forskellige 

anprisninger og mærkningsordninger. 

Nøglehuls- og fuldkornsmærket 

Kun to ud af ti informanter har en idé om, hvad nøglehulsmærket betyder. Flere af dem har set 

det men har aldrig tænkt over hvad det betyder. Det samme gør sig gældende med 

fuldkornsmærket. Dog er der en tendens til, at billeder, der signalerer fuldkorn, bliver bundet 

sammen med, at produktet er mættende, hvilket ses som noget positivt. 

”Nikolaj (efter at have valgt et fuldkornsbrødprodukt): ”Der er mere næring i dem her, der er 

mere luft i de andre.” 

Mærker er generelt ikke noget, vore informanter kigger efter. Det er helt andre ting, som spiller 

en rolle, når valgene i indkøbssituationen tages. De færreste læser bag på pakken, og hvis de gør, 

er det ikke altid lige let at tyde indholdsfortegnelsen. 

”Mette: ”jeg har godt set det, men jeg aner ikke hvad det betyder.” 

”Mikael: ”Jeg har ikke helt fattet det. Et eller andet med at det er sådan sundt-agtigt eller 

noget.” 
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”Bastian: ”Jeg kigger mest på der, hvor der står, ”pr. 100 g. er der så og så mange g. proteiner 

næring og alt det der”.. alle de der e-produkter, hvad er det de hedder, E45 og alle de der, der er 

i, det aner jeg alligevel ikke hvad er.” 

Økologi 

Kun to ud af 10 informanter forbinder økologimærket med en merværdi, som de er villige til at 

betale mere for end tilsvarende konventionelle produkter. De to, der gerne ville købe økologi, 

siger, at de ikke gør det, fordi de ikke har råd. Der synes at være en oplevelse af, at 

økologimærket ikke repræsenterer en personlig merværdi, men kun en øget udgift. 

”Marc: ”Jeg køber ikke økologi … Jeg synes det er dyrt, og så er det andet kød jo lige så godt! 

Jeg kan ikke smage forskel om det er økologisk eller ikke. Det rører mig ikke.” 

”Mathilde: ”Jeg kigger heller ikke efter det der økologisk eller køber økologiske ting, det er jeg 

også ligeglad med” 

 

Light  

Produkter med light-betegnelser modtages ligeledes negativt af informanterne. Ingen af vores 

informanter bryder sig om lightprodukter, som forbindes med en dårligere og mindre autentisk 

smag og at være fyldt med kunstige sødemidler og kemi. Dette er interessant, da overvejelser om 

kemiindholdet af fødevarer ellers ikke er en del af overvejelserne hos vores informanter, når det 

for eksempel gælder produkter som pålæg og færdigretter.  

Skepsis 

Generelt synes der at være en skepsis overfor de fleste former for anprisninger eller 

markedsføringstiltag, designet til at give produktet merværdi. Et eksempel er en samtale om 

hakket oksekød med en informant i indkøbssituationen. Vi står foran en køledisk, der indeholder 

både økologisk, ”Mesterhakket” og discountudgaver af hakket oksekød. Vores informant 

fortæller os, at kødet kommer fra den samme ko, og bare er pakket i de forskellige pakker. Han 

forklarer, at han ville føle sig snydt, hvis han købte enten den mesterhakkede eller den 

økologiske. Også ved andre former for anprisninger opstår der skepsis eller ligefrem 

misforståelser. Eksempelvis ser en af vores informanter, at der er påtrykt ”6 % fedt” i en 

færdiglavet bearnaisesauce på karton, og tolker det, som om det er et særligt højt fedtindhold.  
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3.4 Knorr-effekten 

 FORSLAG 1: Knorr og frostgrønt 

 FORSLAG 2: Knorr-kasser i grøntsagsafdelingen  

 FORSLAG 3: Knorr-opskrifter med flere grøntsager 

 

Forslag 1: Knorr og frostgrønt 

Vores informanter har en særdeles positiv holdning til Knorr. Det vil derfor være oplagt at 

udnytte brandets genkendelighedsværdi til at få målgruppen til at købe og spise mere grønt.  

Det kunne gøres ved at påklistre poser med frostgrøntsager krydderibreve, eventuelt i et 

samarbejde med Knorr. Grøntsagerne enten koges eller varmes på panden med krydderierne og 

trækker både på informanternes opfattelse af måltidet som et puslespil og på deres positive 

indstilling overfor krydderiblandinger i almindelighed - Knorrs i særdeleshed. 

Eventuelt, kunne dette kombineres med at inddele frostpakker i afdelinger efter samme princip 

som lakseportioner, så kun den del, der skal bruges, tages op, og resten af varen forbliver uåbnet. 

Dette kan fungere som et incitament til at spise en større andel af grøntsager, da posen er 

naturligt inddelt.  

Forslag 2: Knorr-kasser i grøntsagsafdelingen 

 

Enten: 

 

1. En form for emballage, der indeholder krydderiblandinger og evt. et 

kulhydratprodukt, hvor kunden selv fylder et udvalg af grøntsager i 

Eller: 

2. En form for emballage, der indeholder krydderiblandinger og evt. et 

kulhydratprodukt, der allerede er pakket med et udvalg af grøntsager, som er 

genkendelige og anvendte af gruppen. 

Hvis man har kasserne stående for sig og grøntsagerne for sig, opnår man længere holdbarhed og 

mindre spild på Knorr-kasserne. Kunden kan desuden individualisere sit valg og vælge uden om 

bestemte grøntsager i mixet. Hvis kasserne er præpakkede, er valget nemmere og tager kortere 

tid, men vil samtidig kunne afskrække visse kunder, hvis den indeholder grøntsager de ikke 

bryder sig om. 
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Forslag 3: Knorr-opskrifter med flere grøntsager 

På Knorrs hjemmeside findes et stort arkiv af opskrifter. Mange af disse opskrifter tager 

udgangspunkt i Knorrs færdigprodukter, men er suppleret med flere grøntager. En idé kunne 

være at udvælge opskrifter, der indeholder særlig mange grøntsager, og sætte dem op ved 

køddisken, så kunderne kunne blive inspireret. Opskrifterne kunne også skrives direkte på Knorr 

pakkerne. Vi tror, at det kunne have en effekt på vores informant gruppe, hvis man bruger 

Knorrs brand som medium til at formidle opskrifterne. 

Knorr-effekten 

De fleste i vores informantgruppe har et helt batteri af pulversovs- og supper i køkkenskabet, 

mens andre kun har nogle enkelte produkter. Knorr er et mærke, som informanterne kender fra 

deres barndom, hvor forskellige produkter har været en fast del af familiernes måltidsvaner. Hos 

de fleste bliver en hjemmelavet lasagne betragtet som en lasagne lavet med Knorrs lasagnepakke. 

Selvom nogle af informanterne godt ved, at Knorr er en dyrere løsning, er det alligevel dette 

mærke, de fortrækker, frem for discountmærker. Knorr som brand har en good will, som de 

færreste andre mærker har for denne gruppe af forbrugere, der ellers er skeptiske og fokuserede 

på ”value-for-money”. Knorr refereres som havende den rigtige smag af bearnaise, lasagne og 

bouillon, og det er førstevalget, når der skal købes ind. I Danmark sælges der 3,9 millioner kasser 

Knorr Lasagne om året18. 

 ”Der må jeg hoppe direkte til Knorr – det er den eneste jeg har prøvet at lave, så det ved jeg, 

at jeg kan finde ud af - det virker, Knorr!” – Informanten Nicki, da vi beder ham om at vælge 

imellem forskellige Bearnaiseprodukter 

”Jaaah, den er god, Knorr igen, den gode gamle.” informanten Hanne, da vi viser hende 

billedet af Knorr lasagne. 

Sovs med kartofler til 

Vores informant Bastian giver udtryk for at han godt kan lide smagen af bearnaisesaucen og at 

han mest anvender kartoflen som medium til at spise sovs.  

”Det går ikke, at man bare sidder og spiser bearnaise alene jo” siger han. 

 

                                                           
18

 https://www.facebook.com/KnorrDanmark?fref=ts. d. 28. februar 2014 

https://www.facebook.com/KnorrDanmark?fref=ts
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”Kartofler vil jeg købe som tilbehør til sovsen…” udtrykker informanten Mads det. 

Knorrs produkter er genkendelige. Informanterne ved, hvordan de smager, og de smager af det 

samme hver gang. Der er et tryghedselement, der følger med, når man køber en Knorr-vare.  
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3.5 Nudging – et kærligt skub 

 FORSLAG 1: Billeder af den færdige ret 

 FORSLAG 2: Flytning af grøntsager 

 FORSLAG 3: Udnyttelse af elektroniske hyldeforkanter  

Forslag 1: Billeder af den færdige ret 

Ved at have billeder af tilberedte grøntsager enten på kødet eller i køledisken med kødet i et 

visuelt sprog, der appellerer til vores informanter, kan man påvirke den associationsrække, der 

opstår med kødvalget. Målet vil være at hæfte broccoli eller lignende sammen med bøffen, 

ovnkartoflerne og bearnaisen. Under vores indkøb med informanterne lagde vi mærke til en 

tendens til, at køddisken er det, som informanterne først går hen til. Dermed går mange af dem 

direkte forbi grøntsagsafdelingen og vender ofte ikke tilbage. Derudover synes kødet at være den 

bestemmende faktor for hvilke andre varer, der havner i kurven – inklusiv grøntsager – i et 

system, hvor nogle varer har stærke bånd til andre. Bøffer medfører for eksempel ofte køb af 

Knorr bearnaisepulver og kartofler fra frost, og hakket kød medfører køb af en Knorr Lasagne-

pakke eller spaghetti og flåede tomater. På denne vis opnår informanten kun at skulle træffe ét 

valg. Valget er den vare, der opfattes som central i måltidet – kødet – da de næste valg derefter 

automatiseres.  

Forslag 2: Flytning af grøntsager 

En gavnlig effekt kan opnås ved at eksperimentere med grøntsagers placering i butikken. For 

eksempel kunne grøntsager som agurker og peberfrugt flyttes, så de stod i nærheden af det 

skiveskårne pålæg i køledisken, eventuelt med et billede af rugbrødsmadder eller sandwich med 

skiver af grøntsagerne på. Tilsvarende kunne Knorr-lasagnepakker placeres ved siden af 

grøntsagerne sammen med et billede af den færdiglavede lasagne med de pågældende grøntsager 

i. 

Forslag 3: Udnyttelse af elektroniske hyldeforkanter 

En anden oplagt mulighed er at bruge elektroniske hyldeforkanter, som mange butikker allerede 

har skiftet de gamle papskilte ud med. Her er det blandt andet muligt let at skrive udsalgspris 

men også at give forbrugeren idéer til, hvad der passer til en bestemt vare. Det er for eksempel 

muligt at reklamere for andre varer på skiltet samtidig med, at man viser pris og besparelse. Man 

ville derfor kunne henvise til andre sundere varer, som også er på tilbud. De elektroniske 

hyldeforkanter har også muligheden for at vise QR-koder, og dette kan udnyttes, så forbrugeren 

ved at scanne koden kan få en opskrift med varen direkte på telefonen, eller måske en 

inspirationsvideo til hvad man kan lave med varen. Dette ville særligt henvende sig til de af vores 

informanter, som i forvejen bruger supermarkedernes apps, og derfor er kendte med den digitale 

flade. Informanterne, for hvem det mest af alt handler om at handle så hurtigt som muligt, ville 
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ikke bruge QR-koderne, men ville måske i stedet blive inspireret af hyldeforkanternes tilbud om 

andre varer, der passer til den valgte vare.19  

 

  

                                                           
19 Artikel i Dansk Handelsblad, uge 32, 9. august 2013 af Helle-Karin Helstran 
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3.6 Hvordan man bryder 

”støjpanseret” 

 FORSLAG 1: Vidensartikler på internettet 

 FORSLAG 2: Opskrifter på nettet 

Forslag 1: Vidensartikler på hjemmesider 

Hos vores informanter var der forholdsvis stor forskel på deres interesse i sundhed. En gruppe 

af informanterne – mest drenge først i tyverne – går meget op i deres kost og træning, og flere af 

dem endda så meget, at de har kostplaner, så kroppen på bedst mulig vis kan udnytte de 

proteiner og den energi, som de indtager, og dermed hurtigt opbygge muskler. Denne gruppe 

søger informationer på nettet, hos deres venner og træningskammerater. Derfor ville man blandt 

andet kunne nå dem ved at komme ind på de hjemmesider, som de bruger i forvejen. For vores 

informanter drejer det sig blandt andet om siderne bodylab.dk og bodystore.dk, men det vil 

kræve en selvstændig, kvantitativ undersøgelse at fastslå hvor man ville opnå størst 

berøringsflade. 

Andre søger information direkte på google, og derfor er det også en god idé at spekulere i 

Google-adds, og at undersøge, hvordan de søger. Alt efter hvad man søger på, kommer der vidt 

forskellige resultater.  Søger de på ”sundhed” eller søger de på ”Hvordan spiser man sundt?”?.  
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Forslag 2: Opskrifter på nettet 

En anden ting, vores informanter søger efter på nettet, er opskrifter, typisk på bagværk eller 

hyggelige ting som for eksempel boller, pølsehorn, hjemmelavet pizza og lasagne. Lige nu er det 

typisk opskrifter fra Alletiders Kogebog, som kommer op som første resultat, og så vidt vi kan 

se, så går informanterne oftest efter den første og bedste opskrift. Derfor kunne det være en idé, 

at sunde opskrifter blev de første, der kom op som søgeresultat. Det er dog vigtigt, at 

opskrifterne ikke udstråler sundhed, da det typisk er hyggelig mad, informanterne søger 

opskrifter på. Igen er det vigtigt med billeder, som viser det færdige resultat. Arlas opskriftsside 

er et godt eksempel på, hvad der typisk vil tiltrække og tiltale vores informantgruppe.  
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3.7 Industri 

 FORSLAG 1: Ernæringsforbedringer i færdigretter 

 FORSLAG 2: Større grøntsagsportioner  

Forslag 1: Ernæringsforbedringer i færdigretter 

Ernæringsforbedring af de færdigretter og halvfabrikata, som vores informantgruppe oftest 

spiser, vil give et godt resultat. Varerne kan eksempelvis være: 

- Skiverskåret pålæg i discountudgaver 

- Morneysauce 

- Pizzatopping og andre revne, ostelignende produkter 

- Hvidløgsflute og andre frosne brødprodukter i den billigere ende af spektret 

- Saftevand 

- Sodavand, iste o.a. læskedrikke 

- Toastbrød, krydderboller, bondebrød og lign. (Brødprodukter med lav pris og ingen eller 

få kerner) 

- Knorr-produkter og andre krydderiblandinger og marinader 

- Færdigretter – både køl og frost 

- Halvfabrikata som kartoffelmospulver 

- Frysekartofler 

Med forskellige tiltag fra madindustriens side kan man opnå store sundhedsmæssige gevinster for 

vores målgruppe, som ikke reagerer med en sund praksis i mødet med anprisninger på varerne 

eller sundhedsråd. Det er ligeledes ikke en gruppe, der går op i at læse indholdsfortegnelser, og vi 

mener, at man ved at kigge på ernæringsindholdet i en række produkter, som vores informanter 

har et stort forbrug af, ville kunne se en positiv effekt. 

Forslag 2: Pakkernes størrelse  

Ændrede størrelser på forskellige varer er også værd at overveje. Ved at gøre pakkerne med 

hakket oksekød 10 % mindre og dåserne med flåede tomater 10 % større, kan man forskyde 

kød/grøntsagsratioen i populære måltider lidt. Kunderne vil stadig købe én af hver.  
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3.8 Tilbud 

 FORSLAG 1: Kombineringstilbud 

Forslag 1: Kombineringsnudge 

Et spændende pilotprojekt kan udformes som et kombineringsnudge, hvor vi udnytter flere af de 

erfaringer, vi har gjort os. Pakker med hakket oksekød lægges ved siden af poser med forskåret 

”kødsovs-grøntsagsmix”. På et bord lige ved siden af står de hakkede tomater. Over disken 

hænger et stort skilt med et billede af en skål dampende varm spaghetti med kødsovs og et skilt, 

hvor det meget visuelt tydeligt er gjort klart, at varerne hænger sammen i et tilbud. 

Som hos så mange andre grupper bliver vores informantgruppe også lokket af gode tilbud og 

udsalg. Tilbud og kombineringstilbud er klassiske nudge, men ofte er det ikke mersalg snarere 

end sundhed, der er fokus for butikkerne. Hvis man i højere grad vil påvirke forbrugernes 

sundhed, er dette et oplagt sted at sætte ind. I vores undersøgelse blev det tydeligt, at prisen har 

en stor betydning for vores informantgruppe. Hvis de ikke får fat i et tilbud, men bliver nødt til 

at købe til fuld pris, føler flere af vores informanter sig snydt. Tilbuddet er derfor både vigtigt for 

deres retfærdighedsfølelse og for deres økonomiske sans.  

Tilbudsincitamentsstrukturer  

Hvis man i højere grad lavede tilbud, som kombinerede forskellige varegrupper, kunne man nå 

vores informantgruppe på et punkt, hvor de er åbne for at ændre i deres planlagte indkøb: Når 

de ser et godt tilbud.  

På den måde kunne man forestille sig, at flere tilbud på grøntsager kombineret med kød, som 

kan blive til et helt, samlet måltid, kunne blive en succes.  
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Opsummering del 3 

 

Kærlighed og indkøb: Det foreslås at dagligvarehandlen udnytter informanternes overvejelser 

om deres nære i indkøbssituationen, ved hjælp af anbefalinger der omfatter relationsrefererende 

billedmateriale, samt udvikling af produkter der henviser til ”Mors mad” og ”Comfort food” 

Præsentation og indpakning: Informanterne reagerer på emballage med særlige visuelle 

virkemidler. Dette foreslås udnyttet ved at udvikle appellerende indpakning, ikke-akademisk 

måltidsinspiration og udviklingen af et ”Best-of-both-worlds” private label 

Mærkninger og anprisninger – tænk protein: Vores informanter er meget skeptiske overfor 

mærkninger og anprisninger, men en stor del af dem går op i at indtage proteiner, så dette kunne 

muligvis anvendes til at kommunikere en merværdi. 

Knorr-effekten: Knorr er et brand der nyder stor tilslutning i vores informantgruppe, hvorfor vi 

foreslår hvordan man på forskellige måde, kan udnytte denne tilslutning til at promovere andre 

varegrupper i særdeleshed grøntsager. 

Nudging – et kærligt skub: Med baggrund i informanternes praksis når de foretager deres 

indkøb, kommer vi med anbefalinger til dagligvarebutikkernes indretning der omfatter brug af 

billeder, placering af forskellige varer og brug af elektroniske hyldeforkanter. 

Industri: For at opnå en sundhedsforbedring for målgruppen foreslår vi, at en række varer som 

vores informanter har et højt forbrug af ernæringsforbedres, samt at der arbejdes med 

pakkestørrelser af forskellige varer. 

Tilbud: Vores informanter er tilbudsjægere og vi giver her anbefalinger til hvordan man kan 

opbygge tibudsincitamentsstrukturer der underbygger et sundere valg. 

 

Se også s. 3 i denne rapport for en opsummering af de samlede, vigtigste resultater. 
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Send Mere Sovs 
 

Unges valg og vaner i 
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