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Der er et stærkt pres mod dagligvarehandlen for at gøre indkøbsmulighederne sundere. 
I mange år har det især været mennesker, der beskæftiger sig professionelt med ernæ-
ring og sundhed, som krævede mere medansvar fra butikkernes side. I dag kommer 
presset også fra menige forbrugere. Presset betyder, at dagligvarehandlen er nødt til at 
hæve standarden. Den må til at tænke og turde noget nyt. Det er en fantastisk positiv 
udvikling. 

Debatoplægget ”Hvem styrer indkøbsvognen?” lægger op til en diskussion om, hvordan 
vi bedst møder denne udvikling. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, om dagligvarehand-
len skal bidrage mere til at løse samfundets sundhedsproblemer, end nu. Det tager vi for 
givet. Diskussionen drejer sig udelukkende om, hvordan vi bedst griber sagen an. Her er 
brug for en afklaring både i branchen selv og på samfundsniveau. Der er også brug for 
en grundig debat hos os i brugsforeningsbevægelsen. 

Som ejer af Coop-kæderne kan og skal FDB naturligvis være med til at skubbe ”indkøbs-
vognen” i sundere retning. Men der trækkes og skubbes fra mange sider. Rigtig mange 
beslutninger om f.eks. indretning eller aktiviteter i butikken træffes i de enkelte butik-
ker. Og her skal man kunne se meningen med at tænke sundhed ind i forretningsstrate-
gien. Den sunde butik skal også være en sund forretning. Derfor søger vi løsninger, hvor 
sundhed og forretning ikke er hinandens modsætninger, men to sider af samme sag.

Sundhedsinteressen hos forbrugerne betyder, at visionen om den sunde dagligvarebutik 
ikke længere er en fjern utopi. Alligevel kræves der masser af små, jordnære skridt for 
at nå derhen. Dem skal vi have konkretiseret og skabt engagement omkring hos både 
forbrugere, butikker og i samfundet som sådan. 

Jeg håber, at debatten om ”Hvem styrer indkøbsvognen?” bringer os det første stykke. 
Alt i alt er her meget at tænke over. Ikke mindst for os i FDB. Men andre må meget 
gerne tænke med. 

Thomas Bagge Olesen, 
administrerende direktør i FDB
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INDLEDNING

”Consumer is king” lyder et amerikansk slogan, forbrugeren er kongen. Forbrugeren vælger, 
hvad han eller hun vil have. Hun bestemmer, hvad butikken køber ind og sætter på hylderne 
og dermed indirekte, hvilke leverandører, der skal have succes, og hvem der skal bukke under.

Hvis forbrugerne især går op i prisen, så overlever leverandørerne med de største øko-
nomiske muskler. Hvis kunderne derimod lægger vægt på økologi eller sundhed, er det 
øko-landmænd eller helsekostfabrikanter, der kommer på den grønne gren. Forbrugerens 
valg får dermed vigtige følger for hele samfundet.   

Andre peger på, at konger især bestemmer i eventyrene. Enevældige er de i hvert fald 
langt fra. Det, som forbrugeren får at vælge imellem, er nøje udvalgt af butikskæderne 
og deres grossister, der har hele verdensmarkedet at købe ind på. Indkøberens valg 
formes på sin side af en lang kæde af beslutninger, som er truffet af store virksomheder 
eller brancher. F.eks. om, hvilke mærker de vil bruge penge på at slå fast i forbrugernes 
 bevidsthed, eller hvilke egenskaber ved produkterne, der skal udvikles. De store produ-
center følger godt med i tendenser blandt forbrugerne, men de former dem også. 

Samtidig hænger forbrugeren jo ikke frit i luften. Hun køber ind til noget og som regel 
ikke kun til sig selv. Man køber ikke ind på samme måde til hverdag og fest: Forbrugs- 
situationen bestemmer. Man tager hensyn til, hvad man har råd til, hvad man har tid til, 
og hvad man kan håndtere i praksis. Og så er der jo baglandet, dem man deler hverdag 
– og fester – med. Hvad ønsker de? Og hvad tager de for givet? Bl.a. har omgivelserne 
forskellige forventninger til unge og gamle, velhavere og førtidspensionister, småbørns-
mødre og ungkarle. De vilkår, man har, smitter af på de valg, man træffer. 

Summa summarum: De daglige indkøb kræver hensyn og kompromiser. Det betyder  
naturligvis ikke, at forbrugeren ingenting bestemmer. De små beslutninger, vi træffer 
dagen igennem, har betydning for både os selv og for andre. Vi grundlægger f.eks. vores 
børns forhold til mad gennem de ting, vi køber ind, og den mad vi tilbereder og spiser 
sammen med dem – og taler med dem om. 

De senere års omtale af fænomener som etisk forbrug eller ”den politiske forbruger” viser, 
at forbrugerens indflydelse ikke er begrænset til hjemmet, men strækker sig til klodens 
fjerneste egne. I den forstand rækker de moderne forbrugeres magt såmænd længere 
end de fleste eventyrkongers. Navnlig når forbrugerne handler samlet og bevidst. Når 
ændrede indkøbsmønstre afspejler, at de vil noget, og ikke bare er udslag af en forbipas-
serende mediestorm.  

”Hvem styrer indkøbsvognen?” analyserer disse komplementære sandheder fra mange syns-
vinkler og med flere forskellige metoder. Det er forbrugernes interesse for sundhed, der er 
centrum for analysen. Alle ved, at der er meget betydelige problemer med danskernes kost.  
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Formålet med analysen er at afklare, hvorfor vi så ikke ændrer på kosten i større omfang, 
end tilfældet er. Helt konkret vil vi vide, hvilke faktorer der overtrumfer hensynet til sund-
heden i de daglige indkøb. Er det kun, fordi vi danskere mangler rygrad, eller skyldes det 
også, at noget andet hindrer os i at træffe de valg, vi helst ville?
Er det i så fald noget, man kan gøre noget ved? 

Tre vink til detailhandlen
I de senere år har flere rettet søgelyset mod detailhandlens rolle og 
ansvar for at få mere sundhed på alle hylder.

Et af startskuddene lød med en rapport fra Mandag Morgen/Tryg-
Fonden fra 2006, der lagde op til en ny og langt mere udfarende 
rolle for detailhandlen: “Dagligvarebranchen kan uden tvivl bidrage 
mere til at kunne, end den gør i dag. Branchen har enestående gode 
data om sine kunder til at kunne danne et godt grundlag for  
eksperimenter…”.1 

Regeringens forebyggelseskommission pegede i 2009 på uden-
landske undersøgelser, der tyder på, at ca. 50 pct. af vores indkøb er 
impulsindkøb. Forebyggelseskommissionen konkluderede på den 
baggrund, at ”Regeringen og detailhandlen opfordres til i samar-
bejde at gennemføre tiltag, der mindsker synligheden af usunde 
fødevarer i detailhandlen”.2  

Så langt ville regeringen ikke gå i sin såkaldte ”Sundhedspakke 09” 
fra oktober 2009. Men regeringen opfordrer ”detailhandlen til at 
sikre, at cigaretter og tilsvarende ikke er synlige på udsalgssteder, og 
til at fremme udbuddet og tilgængeligheden af sunde fødevarer”.

Kan butikkerne skabe bedre valgsituationer? Hvordan kan de komme de forbrugere bedre 
i møde, der gerne vil leve sundere? Kan aktive forbrugere tages med på råd i det, som fir-
maerne udvikler og sender på markedet? Mange virksomheder interesserer sig for såkaldt 
”brugerdreven innovation”, og butikskæderne må forholde sig til den nye sundhedstrend 
blandt forbrugerne, uanset om de har lyst eller ej. Samtidig åbner sociale medier nye 
muligheder for at gøre dialogen med forbrugeren konstruktiv og givende for begge parter.  
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RESUMÉ

”Hvem styrer indkøbsvognen?” er et oplæg til debat om, hvad forbrugernes voksende 
sundhedsbevidsthed betyder for deres indkøb og især, hvordan detailhandlen og andre i 
samfundet kan bakke op bag forbrugernes ønske om at leve sundere. 

Problemstillingen er belyst i oplæggets tre hoveddele om henholdsvis forbrugernes 
opfattelse af forholdet mellem sundhed og forbrug, butikkernes arbejde med sundhed 
og samspillet med forbrugerbevægelser og andre kræfter i det civile samfund. En række 
indstik tager de samme spørgsmål op med udgangspunkt i fem konkrete varer, der alle 
betyder noget for danskernes sundhed: Brød, sodavand, gulerødder, madlavningsost og 
middagspølser.  
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Første del afrapporterer survey-undersøgelsen ”Sundheds og forbrug 2010”, 
som FDB Analyse har foretaget blandt ca. 4.000 forbrugere. Undersøgelsen viser, at 
sundheds bølgen har vokset sig meget stærk blandt forbrugerne. Tre fjerdedele tager 
hensyn til sundhed, når de køber ind. Fire ud af ti tænker mere på sundheden i indkøbs-
situationen end for et par år siden. Og halvdelen planlægger at blive endnu bedre til at 
købe sundt ind.

Bølgen har fat i alle større befolkningsgrupper, uanset om vi deler befolkninger op efter 
køn, alder, geografi, indkomst, uddannelse eller familietype. Selv dem, der ikke interesse-
rer sig spor for sundhed, er påvirket af de ændrede normer. Ikke mindst blandt kortud-
dannede er der en stærk interesse for at købe sundere ind. 

Erfaringen viser, at der ofte kan være langt fra hensigt til handling på dette område. 
Men spørger man, hvad forbrugerne rent faktisk får med i indkøbsvognen, viser det sig, 
at  svarene er ret forskellige, når man sammenligner de meget sundhedsbevidste og de 
mindre sundhedsbevidste.  

Analysen viser dog også, at sundhedsbevidstheden langt fra er ene om at ”styre indkøbs-
vognen”. Bl.a. giver undersøgelsen et indtryk af, hvad husstandens helbred betyder for 
dens indkøb: Fire ud af ti tager hensyn til én i husstanden, der har en kronisk sygdom.  
Og hver anden skeler til et vægtproblem hos én derhjemme. 

Hvis man synes, man er god til at lave mad, er der også en tendens til, at man køber  
sundere ind. Det samme er tilfældet, hvis der er nogenlunde helhjertet opbakning til at 
spise sundt hos andre i huset. 

Det sidste hænger bl.a. sammen med, hvilken slags husstand man bor i. F.eks. lægger 
enlige gennemsnitligt mindre vægt på sunde indkøb end familier med små børn. Større 
børn og teenagere er derimod også med til at lægge en dæmper på sundheden i en del 
familier. Endelig er vores indkøb i mange tilfælde mindre styret af vores egne principper 
end af (kultur-)bestemte forventninger om, hvad der hører sig til i et bestemt måltid eller 
en bestemt situation.

Undersøgelsen afdækker et bredt ønske hos forbrugerne om, at dagligvarehandlen priori-
terer sundhedshensynet højere end nu. Forbrugerne ser således gerne, at butikken frister 
dem med sunde smagsprøver og omvendt undlader at friste med slik ved kassen. De vil 
gerne inspireres til at bruge flere grøntsager, og mange ønsker sig flere tilbud, der er både 
nemme og sunde. 

Alt i alt er sundhed blevet et vigtigt konkurrenceparameter i detailhandlen. Næsten fire 
ud af ti vælger ind imellem den nærmeste butik fra, fordi udbuddet ikke er sundt nok.
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I anden del undersøger vi, hvor langt detailhandlen er nået med at tænke sundheden 
med. De fleste er i gang, men vi er fortsat ved begyndelsen, og tempoet er ikke højt.  
Omstillingen drejer sig i første omgang om at styrke udvalget af sunde produkter og 
eksponere dem bedre i butik og i markedsføring. 

I den sammenhæng gøres en del for at udbrede kendskabet til nye sundhedsmærker 
som f.eks. Nøglehullet. Samtidig er der et behov for at guide forbrugerne bedre igen-
nem ”mærkejunglen”. Kravene til den kompetente forbruger om viden og stillingtagen 
er vokset stærkt i de senere år. Det er baggrunden for de såkaldte omtankebrands, hvor 
forbrugeren så at sige køber en hel ”pakke” af etiske, miljømæssige og sundhedsmæssige 
hensyn og ikke selv behøver at gå i detaljer. 

Kæderne arbejder også sammen med leverandører om at udvikle sundere produkter, 
herunder nye måltidskoncepter, der integrerer sundhedshensyn uden at gøre det til 
hovedsagen. En anden, ny strategi er det såkaldte kalorieregnskab, der tilskynder butik-
kerne til at mindske salget af kalorier i relevante varekategorier. 

På andre punkter er detailhandlen ikke nået langt. Det gælder bl.a. ”sund space ma-
nagement”, der hjælper forbrugeren til at vælge sundt. Mulighederne for at understøtte 
forbrugerens sundhedsønsker gennem dagligvareindkøb på internettet – evt. med brug 
af virtuelle agenter – er ikke udforsket i praksis. Det samme gælder muligheder for at 
tænke dagligvareforsyningen sammen med lokale trafikløsninger, der fremmer gang og 
cykling. 
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Survey-undersøgelsen ”Sundhed og forbrug 2010” er beskrevet nærmere s. 66 og i Bilag 
2. Rapporten bygger desuden på en lang række skriftlige kilder, der er henvist til under-
vejs, og som findes efter de tre hoveddele. Endelig har en lang række personer bidraget 
med mundtlige kommentarer. Det drejer sig om

  Maria Aagesen, kategorichef i Coop
  Grethe Andersen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer
  Lasse Bolander, formand i FDB
  Michael Bonde-Nielsen, kommunikationsdirektør i Coca Cola Danmark
  Mette Boye, afdelingschef i Forbrugerrådet
  Morten Elsborg, kategorichef i Coop
  Lars Esbjerg, lektor på MAPP-instituttet ved Handelshøjskolen Aarhus Universitet
  Sisse Fagt, ernæringsforsker ved Fødevareinstituttet DTU
  Morten Gade, digitalchef i FDB 
  Fie Hansen-Hoeck, stifter af Retail Network og tidligere 

administrerende direktør i ISO 
  Michael Heasman, ph.d. i food policy og adjunkt på Professionshøjskolen Metropol 
  Anders Hede, forskningschef i TrygFonden
  Susanne Hegnbo, kategorichef i Coop 
  Jesper Højberg, adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Advice
  Ida Husby, ph.d. og uddannelsesleder ved Ankerhus UC Sjælland
  Bjarne Ibsen, professor på Institut for idræt og biomekanik ved Syddansk Universitet 
  Gert Ingemann, salgs- og marketingschef i Tican
  Alfred Josefsen, administrerende direktør i Irma
  Flemming Jørgensen, afdelingschef i FDB
  Lise Lawaetz Johansen, projektleder i FDB
  Mikael Lund, kategorichef i Coop
  Esben Meier, kategorigruppechef i Coop
  Claus Meyer, kok m.m.
  Carina Neergaard, marketingschef i Coop

I tredje del lægger vi op til en videre drøftelse og debat om samspillet mellem 
dagligvarebranchen og engagerede kræfter i civilsamfundet, når det gælder om at gøre 
for brugernes indkøb sundere. Mulighederne vurderes som gode, fordi interessen for 
sundhed, forbrugerspørgsmål i almindelighed og frivilligt arbejde har været stigende i 
flere år. 

Mulighederne for at gøre forbrugerbevægelsen mere sundhedsbevidst er navnlig stor, 
hvis sundheden kobles sammen med andre temaer, der engagerer mennesker. I nogle  
tilfælde vil det f.eks. være forsvaret for lokalsamfundet, der står i centrum. I andre tilfælde 
kan det være en sygdom eller en stærk idealistisk eller professionel interesse, der  
er den drivende kraft. 

I den sammenhæng tilbyder de nye virtuelle platforme gode muligheder for at udtrykke 
forbrugersynspunkter, også om mere specialiserede emner. Og vel at mærke på en måde, 
der faktisk gør en forskel. Forbrugerne vil ikke bare kunne optræde i rollen som kritisk 
vagthund over for leverandører og butikker. De kan også bidrage direkte til udviklingen af 
produkter, koncepter og aktiviteter, der gør dagligdagen sundere for fremtidens danskere.
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Survey-undersøgelsen ”Sundhed og forbrug 2010” er beskrevet nærmere s. 66 og i  
Bilag 2. Rapporten bygger desuden på en lang række skriftlige kilder, der er henvist til 
undervejs, og som findes efter de tre hoveddele. Endelig har en lang række personer 
bidraget med mundtlige kommentarer. Det drejer sig om

  Maria Aagesen, kategorichef i Coop
  Grethe Andersen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer
  Lasse Bolander, formand i FDB
  Michael Bonde-Nielsen, kommunikationsdirektør i Coca Cola Danmark
  Mette Boye, afdelingschef i Forbrugerrådet
  Morten Elsborg, kategorichef i Coop
  Lars Esbjerg, lektor på MAPP-instituttet ved Handelshøjskolen Aarhus Universitet
  Sisse Fagt, ernæringsforsker ved Fødevareinstituttet DTU
  Morten Gade, digitalchef i FDB 
  Fie Hansen-Hoeck, stifter af Retail Network og tidligere 

administrerende direktør i ISO 
  Michael Heasman, ph.d. i food policy og adjunkt på Professionshøjskolen Metropol 
  Anders Hede, forskningschef i TrygFonden
  Susanne Hegnbo, kategorichef i Coop 
  Jesper Højberg, adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Advice
  Ida Husby, ph.d. og uddannelsesleder ved Ankerhus UC Sjælland
  Bjarne Ibsen, professor på Institut for idræt og biomekanik ved Syddansk Universitet 
  Gert Ingemann, salgs- og marketingschef i Tican
  Alfred Josefsen, administrerende direktør i Irma
  Flemming Jørgensen, afdelingschef i FDB
  Lise Lawaetz Johansen, projektleder i FDB
  Mikael Lund, kategorichef i Coop
  Esben Meier, kategorigruppechef i Coop
  Claus Meyer, kok m.m.
  Carina Neergaard, marketingschef i Coop

KILDERNE 
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  Rikke Iben Neess, kampagneleder i Fuldkornssekretariatet
  Lise Nersting, seniorkonsulent på Teknologisk Institut
  Henrik Nielsen, kategorichef i Coop
  Christian Nøhr, professor ved Institut for samfundsudvikling og planlægning ved 

Aalborg Universitet
  Lone Nørgaard Illemann, projektleder på Daloon
  Lars Rasmussen, kategorigruppechef i Coop
  Søren Rommelhoff, butiksbestyrer i SuperBest Bagsværd
  Jette Røndbjerg, ansvarlig i Coop Trading
  Henrik Selsøe Sørensen, lektor på Institut for internationale kultur- og 

 kommunikationsstudier ved CBS
  Morten Strunge Meyer, projektchef i Kræftens Bekæmpelse
  Bente Svane Nielsen, udviklingskonsulent i FDB Skolekontakten
  Ulla Toft, ph.d. i human ernæring på Glostrup Hospital
  Paulette Thompson, manager i Giant Foods’ Consumer Affairs
  Jens Troelsen, ph.d. og lektor på Institut for idræt og biomekanik ved  

Syddansk Universitet
  Susanne Tøttenborg, seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse
  Hemming Van, administrerende direktør i Daloon
  Christian Vestergaard, projektleder på Teknologisk Institut
  Jens Visholm, markedsdirektør i SuperBest
  John Wagner, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd
  Mogens Werge, forbrugerpolitisk direktør i Coop.

 Dansk Supermarked har ifølge informationschef Erik Eisenberg ikke ønsket at
 medvirke. Derfor er repræsentanter for Dansk Supermarked og dens kæder
 fraværende i denne  rapport.
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I 1950 var Danmark én af verdens sundeste nationer. Kun fire andre lande havde en 
højere middellevetid end vi. I 2008 befandt danskerne sig på en 22. plads. Selvom 
levetiden voksede hvert år, gik det langsommere end i de fleste andre velstillede lande i 
OECD. I årene 2001-2005 havde 14 lande en større stigning end Danmark pr. år, og 
kun fire en lavere. 

Den danske overdødelighed findes navnlig blandt midaldrende mellem 35 og 74 år. 
Risikoen for at dø som midaldrende er f.eks. 50 pct højere i Danmark end i Sverige.3  

Gør det noget, at andre lever lidt længere, hvis man selv lever godt, så længe det varer? 
Sagen er desværre, at danskernes overdødelighed kun er toppen af isbjerget. Realiteten er, 
at en meget stor del af befolkningen lider af kroniske sygdomme og andre problemer med 
helbredet, der rammer deres livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Samtidig findes nogle 
af samfundets største sociale uligheder netop på sundhedsområdet.4 5

Realiteten er også, at det ikke er noget, vi kan behandle os ud af med flere ressourcer 
til sundhedsvæsenet. Lægevidenskaben har kun effektive midler mod 15-20 pct. af de 
sygdomstilfælde, som tager livet af danskerne før deres naboer.

Størsteparten skyldes, at danskerne gennemgående lever mindre sundt end f.eks. andre 
nordboere. I dag er det navnlig fortidens synder med hensyn til røg og alkohol, der udlø-
ser helbredsproblemerne. I fremtiden vil en større andel skyldes overvægt og manglende 
motion – fra 1987 til 2005 blev andelen af svært overvægtige omtrent fordoblet til ca. 
12 pct. eller næsten en halv million voksne danskere.6 Det vil øge forekomsten af hjerte-
kar-lidelser, type 2-diabetes og alle de dårligdomme, der typisk følger med.7

 
Årsagerne til fedmeepidemien er omdiskuterede, men det er almindeligt at se sammen-
sætningen af kosten som en central faktor. Mere end halvdelen af børnene mellem fire og 
14 år spiser mere tilsat sukker end anbefalet. Det samme gælder for mere end hver fjerde 
voksen. Udviklingen afspejler, at sodavandsforbruget er gået kraftigt ned, mens slikfor-
bruget omvendt er vokset. Det daglige saltindtag ligger ca. 20 pct. for højt. Mængden af 
fedt i kosten er konstant eller svagt stigende. Det daglige indtag af frugt og grønt er steget 
(hvis man ser bort fra kartofler), men ligger fortsat betydeligt under det anbefalede. 

Mange er allerede påvirket af denne viden. Der er opbrud i vaner og mønstre i arbejds-
livet, institutionerne og familien. Forbrugerne er midt i et holdningsskred i sundere 
retning, der allerede har ændret familien Danmarks indkøbsmønstre på mange måder. 
Det viser surveyundersøgelsen ”Sundhed og forbrug 2010”, hvis hovedresultater lægges 
frem i første del af denne rapport.

KAPITEL 1: 

SUNDHEDENS BETYDNING 
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Men der er lang vej igen. De fl este af os træffer langt fra altid de sundeste valg, og mange 
oplever regelmæssigt, at de kom til at vælge forkert. Hvad er det, der får os væk fra dydens 
smalle sti? Har det noget med vores forhold til mad at gøre? Er det familien eller ven-
nerne, der står i vejen? Er der noget i selve indkøbssituationen, der lokker os på afveje? 
Hvordan kan der i så fald ændres på den situation? De spørgsmål kan ikke ignoreres. 
Om ikke andet fordi omverdenen stiller dem stadigt oftere – jf. tekstboksen Tre vink til 
detailhandlen, s. 9.

Sunde hensyn 
Tre fjerdedele af dem, der står for indkøbet i danske familier, lader også hensynet til 
sundheden spille en praktisk rolle, når de køber ind. Fire ud af ti oplyser, at de tænker 
mere på sundheden i dag end for et par år siden. Tager man dem med, der svarer, at de 
delvist tænker mere på sundheden, er vi oppe på otte ud af ti. Hver anden har en plan om 
at omlægge sine indkøb i sundere retning. På den baggrund er det ingen overdrivelse at 
påstå, at vi står midt i et holdningsskifte af dimensioner. 

FIGUR 1.1.1 – Sundhedsbølgen 

Der er – ikke overraskende – fl ere kvinder end mænd, der lægger vægt på sundhedshen-
synet. 80 pct. af kvinderne har sundheden med som et af de hensyn, de køber ind efter 
– det samme gælder kun 68 pct. af mændene. Samme tendens ses i de andre tal: Flere 
kvinder end mænd er blevet mere sundhedsbevidste i deres indkøb end for to år siden – 
selvom forskellen ikke er så stor: 44 mod 37 procentpoint. Det er samtidig færre mænd, 
der omgås med planer om at gøre deres indkøb sundere, nemlig 56 mod 48 pct.

Sundhedshensynet fylder mere end før, når vi køber ind og det kommer til at fylde 

endnu mere i fremtiden
Kilde: 

Sundhed og forbrug 2010. 

Internetsurvey til 

3908 indkøbere. 

FDB Analyse/Zapera. 

Maj 2010.

Tager sundhedshensyn i indkøb

TAL I PCT.

Tænker mere på sunde indkøb end 
før – passer godt

Tænker mere på sunde indkøb end 
før – passer delvist

Planlægger sundere indkøb

74

41

38

52

Spørgsmål: 

Hvilket af følgende to udsagn 

er du mest enig i? 

Søjle 1 Hensynet til sundheden 

på langt sigt spiller ikke nogen 

praktisk rolle, når jeg køber ind 

til hverdag.

Hensynet til sundheden på langt 

sigt er et blandt fl ere hensyn, når 

jeg køber ind til hverdag.

Søjle 2 & 3 Nedenfor er 

listet en række udsagn. Marker 

venligst i hvilken udstrækning, 

hvert udsagn passer på dig: Jeg 

tænker mere på sundhed, når 

jeg køber ind i dag end for et par 

år siden: Passer godt, passer 

delvist, passer ikke, ved ikke. 

Søjle 4 Hvor enig eller uenig er 

du i hvert af følgende udsagn om 

sundhed og sunde fødevarer: Det 

er min plan at blive bedre til at 

købe sundt ind: Helt enig, enig, 

hverken enig eller uenig, uenig, 

helt uenig, ved ikke.
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Trods forskellen på mænd og kvinders svar, viser de også, at halvdelen af mændene gerne 
vil gøre mere ved sagen i fremtiden.

Sundhedsbegrebet
Hvilken sag? Sundhed er som bekendt ikke nogen entydig sag. I den mere filosofiske de-
bat betegner sundhed sommetider en idealtilstand af velvære og vitalitet, mens det andre 
gange simpelthen betyder fravær af sygdom. 

Der kan desuden være ret stor forskel på, hvilke sygdomme forskellige mennesker føler 
sig mest truet – eller generet – af. Ser man på de sider af sundheden, der har størst berø-
ring med indkøbet af dagligvarer, er de følgende relevante (se Figur 1.1.2):
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Vi køber fl ere slags sundhed – eller mangel på samme   – i dagligvarebutikken:  

Sikkerhed i produkterne beskytter mod forgiftning og skader. Produkter som kosmetik og

vaskemidler indeholder masser af kemi, der f.eks. kan give allergi. Næring handler om vores 

kost og de mere og mindre sunde måder, den kan sættes sammen på. Endelig er indkøbet en 

del af den motion, vi får i dagligdagen.    

FIGUR 1.1.2 – Sundhed i indkøbsvognen

Spørgsmålsformulering: 

I surveyen stillede vi de 

 generelle spørgsmål, der er 

gengivet i Figur 1.1.1. efter 

en række mere specifi kke 

spørgsmål, der mindede 

 svar personerne om, at sund-

hed netop kan være mange 

ting. 

Der blev stillet spørgsmål, 

som knytter sig til såvel 

 ernærings- og kemi-dimen-

sionen som risikoen for at 

blive syg af fordærvet kød. At 

ind købet også indgår i vores 

fysiske aktivitetsmønstre, 

indgik ikke i denne sammen-

hæng (men vi vender tilbage 

til den side af sagen i Del 2). 

NÆRING KEMI

MOTION SIKKERHED
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Mindre sociale forskelle 
I mange undersøgelser af danskernes livsstil og sygdomsmønstre har man ofte set meget 
markante sociale forskelle. Det ses også flere steder i ”Sundhed og forbrug 2010”, men i 
de fire spørgsmål i Figur 1.1.1. er der praktisk taget ingen forskel på, hvordan forskellige 
indkomstgrupper har svaret. Man skal helt op til husstandsindkomster på over 700.000 
kr. om året, før man kan finde en større andel, der tænker sundhed med, når de handler 
ind: 83 pct. af højindkomstgrupperne har sundheden med i deres daglige indkøb, hvor 
tallet for befolkningen som helhed er 74 pct. Ellers er der ingen variation i de fire spørgs-
mål. 

Lidt større er forskellen, når man opdeler svarpersonerne efter deres uddannelse – som 
det ses i Figur 1.1.3. Sammenligner man dem, der sluttede deres uddannelse af i folke-
skolen, med de højtuddannede, så er forskellen virkelig til at tage at føle på. Men kun i 
det første spørgsmål, der lød: ”Spiller sundheden en praktisk rolle, når du køber ind til 
hverdag?”  

I de to andre spørgsmål er der næsten ingen forskel på uddannelsesgruppernes svar. 
Skal man udpege en tendens, går den faktisk den modsatte vej: Sundhedsbevidstheden 
er vokset mere blandt de kortuddannede i de seneste to år, og der er faktisk flere blandt 
de højtuddannede, der ikke har planer om at købe sundere ind i fremtiden, end blandt de 
øvrige uddannelsesgrupper. 
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Spørgsmål:

Se spørgsmålsformuleringer 

til Figur 1.1.1.

FIGUR 1.1.3 – Uddannelse betyder mindre

Vi vil ikke anbefale læseren at tage disse tal med et gran salt. Vi anbefaler at skære ned 
på saltindtaget men at passe på med at overfortolke. Tallene fortæller givetvis noget 
om hensigterne i forskellige dele af befolkningen men ikke nødvendigvis så meget om 
virkeligheden: Dels har de veluddannede antagelig som udgangspunkt en lidt sundere 
indkøbsprofi l og synes måske ikke, at de behøver at købe endnu sundere ind. Dels kan 
der som bekendt være langt fra hensigt til handling.8 

Desuden er det jo ikke alt det, vi har planer om, som vi faktisk får gjort noget alvorligt ved. 
At købe sundere ind er lettere sagt end gjort. Alligevel signalerer tallene en ny trend: De 
lave indkomster og de kortuddannede er kommet med på sundhedsbølgen.

Folkeskole

Gymnasieuddannelse

Mellemuddannelse

Lang uddannelse

Erhvervsudd/Kort videregående udd.

89

37

14

12

42

85

10

40

9

45

76

12

40

65

75

De veluddannede har et stort sundhedsforspring, men de kortuddannede ser ud til at hale ind

Kilde: Sundhed og forbrug 2010. 

Internetsurvey til 3908 indkøbere. 

FDB Analyse/Zapera. Maj 2010.

Tager sundheds-
hensyn i indkøb

Tænker mere på 
sunde indkøb end før

Planlægger ikke 
sundere indkøb
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Helbredet bestemmer også
At vi køber mere sundhedsbevidst ind, som årene går, kan være et udtryk for alderens 
visdom. Det kunne også skyldes, at en større andel har udviklet et helbredsproblem. De to 
forklaringer udelukker for øvrigt ikke hinanden: Af skade bliver man klog. 

FIGUR 1.1.4 – Helbred og indkøb
 

18-34 årige

35-54 årige

55-74 årige

Alle

Familier med skolebørn

26

39

41

55

61

63

43

53

58

TAL I PCT.

Man tager bestik af helt nærværende problemer i familien, ikke bare af

sundhedskampagner og mediedebat

Spørgsmål:

Når du køber dagligvarer, 

tager du så hensyn til nogen 

derhjemme,  som:

Har et helbredsproblem 

(grøn søjle) ... Har et vægt-

problem (grå søjle).

Indkøber efter 
én hjemme med 

helbredsproblem

Indkøber efter 
én hjemme med 

vægtproblem

Kilde: Sundhed og forbrug 2010. 

Internetsurvey til 3908 indkøbere. 

FDB Analyse/Zapera. 

Maj 2010. 
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Vi har spurgt, om svarpersonerne køber ind ud fra et hensyn til nogen derhjemme, der 
har et helbreds- eller vægtproblem. Figuren viser, ikke så overraskende, at den slags hen-
syn vejer tungere for indkøbere, der er kommet op i årene. 

Spørgsmålet er bl.a. stillet for at få et bedre indtryk af baggrunden for den voksende 
sundhedsinteresse: Hvor meget skyldes en langsigtet bekymring, og hvor meget skyldes, 
at familien har et problem her og nu? Figuren viser, at en stor andel faktisk har konkrete 
problemer at slås med. Det gælder ikke kun de ældre. Blandt indkøbere, der har børn i 
skolealderen derhjemme, køber ikke færre end 58 pct. ind med hensyn til én derhjemme, 
der har problemer med at holde vægten. 

Det er naturligvis i en del tilfælde et andet voksent medlem af husstanden, men det  
afspejler givetvis også, at flere tager børnefedmeepidemien alvorligt. Det er ikke længere 
en ublandet glæde at se den unge generation vokse.

Der er i flere tilfælde forskelle på svarene hos dem, der har helbreds- og vægtproblemer, 
og dem, der ikke har. Det er f.eks. tydeligt, at de grupper, der har problemer i højere grad 
end andre er begyndt at købe det sundere, grove brød i større stil på bekostning af det 
hvide.

Det er ligeledes klart, at andelen, der ofte fortryder et usundt indkøb, er markant større 
hos ”problem-respondenterne”. Blandt dem med vægtproblemer hjemme er det næsten 
dobbelt så mange (43 pct. mod 24 pct.). Sidstnævnte er også en gruppe, hvor 62 pct. har 
en plan om at blive bedre til at købe sundt ind. Hos den gruppe, der er fri for vægtproble-
mer, er tallet 45 pct.

Et af de områder, hvor sundere indkøb kunne komme på tale, er sodavand. Der er øjen-
synlig lidt flere storforbrugere i ”overvægtsgruppen”: Hos 14 pct. af disse svarpersoner 
drikkes der i gennemsnit mindst 0,5 liter sodavand i snit pr. dag mod 11 pct. blandt de 
husstande, der ikke har problemet. 

Kan sundhedsbølgen rulle tilbage? 
Forbrugernes stigende interesse for sundhed er kommet for at blive – eller rettere for  
at udvikle sig yderligere. Det vurderer Jesper Højberg, adjungeret professor på Copen- 
hagen Business School, bestyrelsesformand i Advice og en respekteret kender af tidens  
tendenser.

Der er sket et fundamentalt skift. Sundhed er ikke længere kun noget, som lægerne og 
systemet tager sig af. Sundhed er også blevet et individuelt spørgsmål, der handler om 
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den enkeltes velvære, men også om etik. Mange forhold i samfundet og i den enkeltes liv 
vurderes nu efter, hvor sunde de er. Den nye målestok kan man ikke bare vende ryggen til, 
og den er kommet for at blive, vurderer Jesper Højberg.

”Det vil så altid veksle, hvordan man taler om det. Fundamentalt kan det italesættes som 
risiko og som glæde. I medierne er det alverdens risici, der betones. I dagliglivet er vi 
mere interesseret i at have det godt. Samtidig er der kommet hele hensynet til det bære-
dygtige ind, der flyder sammen med sundhedshensynet”, mener han. 

Højberg anser sundhedsinteressen for at være et overskudsfænomen, men ikke et der går 
væk på grund af nogle års økonomisk tilbagegang. ”Der er nogle få, der ikke vil have råd 
til at købe sund mad, men det er marginalt i vores velfærdssamfund. Langt de fleste vil 
investere i sig selv på den måde. Det handler stadig om ens krop. Hele samfundet er over-
skudsagtigt i dag. Det vil ikke forsvinde, men brede sig ud i hver en afkrog af Danmark”, 
forudser han.

”Det påvirker alle som en gruppenorm. Der er ikke mange steder, hvor det er fedt at sige, 
at man er ligeglad med, hvad man spiser, eller ligeglad med sin krop”.

”Det er ikke kun et modefænomen, og det vil udvikle sig mere. Vi er bare ikke startet på 
at tale om graden af sundhed af vores mange valg. Det kan blive lige så fint som at tale om 
årgangsrødvine”. 

”Og jo, der er en masse hykleri i det. Men ét sted skal man jo starte. En dag bliver man 
fanget af hykleriet og bliver nødt til at begynde at handle efter det. For mange sker det, 
når de får børn: Selvom de måske er ligeglade med egen krop, kan de ikke være det med 
barnets. Det er med til at give sundheden stadig større betydning”.9
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Er sundhedsbølgen en modebølge? 
Er sundhedsbølgen andet og mere end et tilfældigt skvulp, der snart 

er rullet forbi os? Det spørgsmål har beskæftiget sociologer og an-

tropologer i de sidste 20-25 år, og mens de har forsøgt at svare, har 

svaret måske givet sig selv: Sundhedsbølgen er blevet stadig kraftigere, 

og det er svært at se en ende på den. Ifølge to af sundhedsantropolo-

giens internationale pionerer, Alan Petersen og Deborah Lubton, er 

sundhedsbølgen bl.a. et resultat af helt grundlæggende træk ved den 

moderne verden:     

Ny helbredsbevidsthed

Fra midten af 1970’erne kan man spore en gradvis øget 

aktivitet og vidensskabelse med fokus på helbred. Et af de 

udtryk, der kommer på mode er ”usund livsstil”, der gradvis 

sætter fokus på alkohol, tobak, motion og overvægt. Dette  

udtryk bliver gradvis folkeeje som én af de målestokke, vi 

måler os selv og hinanden med.  

Ny kropsbevidsthed 

Kroppen er ikke bare noget, man er født med, men også 

noget, man arbejder med. For mange er den ligefrem blevet 

en plakatsøjle, hvor omverdenen i et glimt får indtryk af, 

hvad personen har at byde på. Har han styr på kroppen – og 

på livet? Har hun overskud? Der er ofte også en moralsk 

undertone i spørgsmålene, der kan føre til diskrimination og 

fordømmelse: Tager man ikke ansvar for sin krop, misbruger 

man sine chancer i livet og bliver en byrde for andre. 
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Ny risikokultur

Hvor man før betragtede livet som farligt, ser man sig i dag 

omgivet af risici, der kan forstås og håndteres. Vi er ikke nød-

vendigvis mere utrygge, men vi bedømmer risici for at kunne 

vælge mellem alternative handlingsmuligheder. Det fremmer 

forebyggende adfærd. De forskellige sfærer af tilværelsen – 

trafik, arbejdsliv, boligmiljø, bord og seng – rummer hver sin 

risikoprofil med hver sine ekspertsystemer, der kan hjælpe én 

med at forstå og håndtere givne risici.  

Nye krav til de ansvarlige

Når en risiko kan mindskes, forventer vi også, at ”de ansvar-

lige” gør det – og at de i modsat fald gøres ansvarlige. Det 

fører f.eks. til, at tobaksindustrien først mødes med moralsk 

fordømmelse og siden af retssager for at have ødelagt ryger-

nes helbred.   

 
Nye borgerpligter 

Nye ideologiske strømninger er direkte og indirekte med til 

at forme den moderne tankegang. Og både de grønne, de 

nyliberale, feministerne og fællesskabsorienterede (kommu-

nitaristiske) strømninger trækker i retning af en idé om ”den 

ansvarliggjorte borger”.

 

Blandt feminister er kontrollen med egen krop et hovedtema. 

I nyliberale opfattelser er større selvdisciplin hos borgerne 

eksempelvis en forudsætning for statens tilbagetrukne rolle. I 

de grønne og fællesskabsorienterede strømninger lægges øget 

vægt på ansvar for helheden, deltagelse, frivilligt arbejde og 
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Alan Petersen og  Deborah Lubton, 

The New Public Health – Health 

and self in the age of risk, Sage 

Publications.

”empowerment”. Det går hånd i hånd med politiske projek-

ter, hvor borgeren ikke kun har rettigheder, men også pligter. 

Tendensen er blevet en international norm.  Ifølge WHO har 

enhver af os ”pligt til at bidrage til sunde omgivelser”.  

Det indebærer ifølge Alan Petersen og Deborah  Lubton en 

”vidtgående udvidelse af selve begrebet om samfundsbor-

geren, der har dybtgående virkninger for subjektiviteten i 

samtiden – individerne opfordres til at påtage sig ansvar og 

forpligtelser, som var utænkelige, da begrebet borgerskab var 

begrænset til at dreje sig om nationen og velfærdsstaten”.10
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KAPITEL 2: 

MADENS BETYDNING 

Når vi taler om sundheden i vores dagligvarer, er det i høj grad fødevarerne, vi sigter til.  I 
virkeligheden har sagen flere sider, men mad og drikkevarer fylder rigtigt godt op i både 
husholdningsregnskabet og i vores lidt mindre håndfaste sundhedsregnskab. 

Derfor er det nærliggende at spørge, hvad vores forhold til mad egentlig betyder for, hvor 
sundt vi køber ind. Nogle mennesker er så optagede af andre ting, at de ikke går særlig op 
i, hvad de putter i munden. 

I ”Sundhed og forbrug 2010” har vi derfor bedt svarpersonerne tage stilling til udsagnet: 
”God mad er en stor glæde i hverdagen”. Det interessante var, hvor mange der ville gå 
med til ligefrem at kalde mad for en ”stor” og daglig glæde. 

Det ville ikke færre end 82 pct., mens knap 3 pct. erklærede sig uenige. Spørgsmålet 
egner sig således mest til at bekræfte, at danskerne er glade for mad, og ikke så meget til 
at få nuancerne frem. Lidt større forskelle kommer frem, når vi spørger om holdninger 
til madlavningen. 28 pct. synes, at den daglige madlavning keder dem, og det er bl.a. de 
enlige, der trækker procenten op. 44 pct. af svarpersonerne keder sig ikke i køkkenet. 

De er også ret gode til det – når de selv skal sige det. 72 pct. synes, at de er gode eller me-
get gode til at lave mad, hvilket er mere end ti gange så mange som den andel på 7 pct., 
der ikke føler, at de slår til i køkkenet. 

Den sidste gruppe er lidt interessant, fordi en tredjedel af dem slet ikke lægger vægt på 
sundhed, når de køber ind, mod 26 pct. af hele befolkningen. Men gruppen er som 
nævnt ikke stor, og manglende selvtillid i køkkenet kan derfor ikke forklare særlig meget 
om, hvorfor nogle af vores respondenter har valgt at se bort fra sundheden. 

Bag ved tallene gemmer sig i øvrigt nogle forskelle, der har med køn og alder at gøre: 
Mændene og de unge er mindre erfarne kokke end de lidt ældre og kvinderne, og deres 
sundhedsinteresse er samtidig mindre udtalt. Hvis man ser bort fra den berømte lille 
forskel, ser det i høj grad ud til at være noget, der udlignes med alderen. Der er f.eks. en 
noget større andel af de dårlige kokke, der gerne vil læse om sund mad, f.eks. på nettet.  

Nordsjælland og Vestjylland
Derimod er de geografiske variationer bemærkelsesværdige. Væsentligt færre vestjyder 
(65 pct.) end nordsjællændere11 (77 pct.) synes, at de er gode til at lave mad. Forholdet 
kunne forklares med vestjysk beskedenhed, men der er også på andre og lignende punk-
ter forskelle på de ca. 340 vestjyder og de ca. 300 nordsjællændere, der har svaret her. 
Vestjyderne er f.eks. markant mindre madglade end nordsjællænderne (78 vs. 86 pct.) 
og en større andel her er uinteresserede i fælles måltider i familien. I Vestjylland svarer 
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32 pct., at de ikke lægger vægt på sundhed, når de køber ind, hvilket er nøjagtigt det dob-
belte af andelen i Nordsjælland.     

Alt i alt er der grund til at tro, at vi har fundet en gruppe, der ikke interesserer sig for sund 
mad af den simple grund, at mad ikke interesserer dem overhovedet. Den er ikke stor, og 
en stor del af den bor i Vestjylland. 

Argumenter imod sund mad 
Man kan sommetider høre, at den sunde mad er dyrere, mere besværlig at lave, og at det 
usunde bare smager bedst. Figur 1.2.1 giver et indtryk af, hvor mange der er enige i disse 
synspunkter. Vi har dog af spørgetekniske grunde vendt prisspørgsmålet om, og spurgt til 
forventningen om, at den sunde mad kunne blive billigere end den, svarpersonen typisk 
spiser nu.  

FIGUR 1.2.1 – Hvorfor vælge usundt?  

Øjensynlig tror de færreste, at prisen vil blive meget anderledes af, at maden bliver sund-
ere, og det er vel rimeligt nok: Det afhænger af prisen på det, man spiser nu, og af, om 
man erstatter det med kål eller sushi. Heller ikke i de laveste indkomstgrupper ser prisen i 
sig selv ud til at være et vigtigt spørgsmål.

Derimod er det en betragtelig gruppe på 14 pct., der opfatter den sunde mad som mere 
besværlig at lave. Spørgsmålet kan ses i forlængelse af det tidligere omtalte om madlav-
ningsfærdigheder, og der er da også fl ere blandt både unge og mænd både i den gruppe, 
der fi nder sund mad besværlig at lave, og i den, der synes, at det overstiger deres formåen 
i almindelighed. Mere bemærkelsesværdigt er der også en overvægt af småbørnsforældre, 
hvor 18 pct. fi nder det sunde svært. 

Maden ville blive besværligere at lave

Maden ville blive billigere end nu

4 (170)Maden ville blive mindre velsmagende

5 (188)

TAL I PCT. (Antal adspurgte i parantes)

Navnlig for småbørnsfamilierne kan det være en barriere for 

sundheden, at den sunde mad opleves som mere besværlig

Spørgsmål: 

Hvad tror du, der ville ske, 

hvis du købte fl ere sunde 

madvarer?

Kilde: Sundhed og forbrug 2010. 

Internetsurvey til 3908 indkøbere. 

FDB nalyse/Zapera. Maj 2010. 
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Farvel til en klassiker 
Mange har gennem tiden sat lighedstegn mellem sund mad og trist mad. Sundheden er 
blevet forbundet med barndommens kogte torsk og bitre rosenkål. Sundhedshensynet er 
blevet fejet til side af kravet om, at maden skal smage ordentligt. 

Der er blevet sat kraftige spørgsmålstegn ved denne opfattelse i de senere år. Kokke og 
madskribenter har kappedes om at overbevise om, at sund mad heldigvis ikke er, hvad 
det har været. Der er ikke noget reelt dilemma mellem det sunde og det dejlige. Måske 
har kokkene overbevist forbrugerne.

I hvert fald er det kun fire pct., der mener, at maden ville smage dårligere, hvis de købte 
flere sunde madvarer. Man kunne forestille sig, at synspunktet alligevel var overlevet i 
nogle grupper – f.eks. blandt ældre, mænd og/eller kortuddannede. Det ser dog ikke 
ud til at være tilfældet. Uanset om vi opdeler efter køn, alder, uddannelse, familietyper, 
indkomst eller uddannelse, er det kun mellem tre og seks pct., der er enige i det klassiske 
argument imod sund mad. Eneste undtagelse er de knap så velstillede københavnske 
vestegnskommuner (kommunegruppe C, se Figur 1.1.1 s. 21), hvor otte pct. mener, at 
sundere indkøb vil ende med mindre velsmagende måltider. 

I øvrigt ser det ikke ud til, at det er en lille ”hård kerne”, der afviser sund mad af alle de 
grunde, vi har spurgt til.  De forskellige forbehold er tværtimod spredt i befolkningen.12 

Det er med andre ord sandsynligt, at vi skal opfatte dem som reelle barrierer for en 
sundere kost i en del familier og ikke som manifestationer af en mere holdningspræget 
modstand mod ”sundhedsfanatisme” hos nogle få.  



OST ER FEDT

I de senere år er danskerne begyndt at 

spise så meget mere af den fede ost, 

at ernæringsforskerne har 

løftet øjenbrynene.  ,,



Ost rimer næsten på kost, og det er ingen tilfældighed. Ost har 
været en del af kosten siden fåret blev gjort til tamdyr af 
nomader et sted i Mellemøsten – ca. 8.000 år før Jesu fødsel. 

Ost samlede proteiner og fedt fra mælken, så den var let 

at transportere og kunne holde sig. Få fødevarer har givet 

menneskeheden så mange gode næringsstoffer samlet i ét.  

 

Men intet er jo så godt, at det ikke er galt for noget. Især i store 

mængder. Og i de senere år er danskerne begyndt at spise så 

meget mere af den fede ost, at ernæringsforskerne har løftet 

øjenbrynene.1  

Hver dan
70 kg brø
vægten a
elefant i 
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i Coops butikker, mens sjæl-
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omegn køber mindst.

Kilde: Salgstal, Coop 2008-10.



Vi har svært ved at få fedtprocenterne ned her i 
landet, og osten er noget af det, der trækker den gale 
vej. Over halvdelen af osten er af den fuldfede slags, 
+452. To tredjedele af fedtet er mættet,  der øger 
risikoen for hjerte-karsygdomme.3 Også den store 
mængde af salt i osten bekymrer ernæringseksper-
terne.

Ost som næringskilde er ellers rig på kalk, nødven-
dige næringsstoffer som jod og B

12
-vitamin foruden 

protein. Derfor har ost i generationer været en 
vigtig bestanddel i kosten. I et landbrugsland som 
Danmark har det været en nem måde at dække bl.a. 
behovet for kalk på.

Hvilken ost er det?
Danskernes daglige forbrug af ost er 

fordoblet gennem de sidste ca. 65 
år,5 og opfordringen i det femte 

kostråd lyder da også: Spis mindre 
fedt – især fra mejeriprodukter og 
kød. Alene gennem de sidste ni år 
er osteforbruget vokset markant. 
I 2000 satte en dansker 8,45 

kg ost til livs, hvis man tæller alle 
indbyggere med. Det tal var vokset 

til 9,34 kg i 2009.6 

Med det øgede forbrug, nu også af fuldfed ost, er 
det på tide at gå i bakgear med hensyn til oste-
forbruget, mener ernæringsforsker Sisse Fagt fra 
Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universi-
tet, der er én af hovedpersonerne bag de nationale 
kostundersøgelser.

Det er ikke muligt direkte at læse ud af kostunder-
søgelserne, hvilken slags ost danskerne spiser mere 
af. Er skiverne bare blevet tykkere? Er det de mange 
lækre udenlandske oste, som er krøbet ind på de 
danske dessertborde? Er det fetaosten i salaten eller 
det, vi spiser på pizza og nachos? Sisse Fagt har især 
mistanke til gratineringsosten.   

Salget boomer
At der købes mere madlavningsost viser detailhandlens 
salgstal. Over en ni-årig periode (2000-09) er mæng-
den af den revne ost, der købes i butikkerne, steget fra 
2.803 tons til 4.552 tons. Det svarer til en stigning 
på 62 pct. En anden populær madlavningsost, fetaost 
(både den originale græske og den danskproducerede), 
er klart højdespringer med hele 108 pct. for samme 
periode (se Ost som næringskilde).10 Fetaost fylder 
bare ikke så meget i det samlede billede.11

Tendensen bekræftes af den ansvarlige for osteom-
rådet i Coop, kategorigruppechef Lars Rasmus-
sen. Han fortæller, at salget af madlavningsoste 
som revet ost er steget med 5-15 pct. om året i de 
senere år. Der er tale om mersalg i forhold til det 
resterende ostesalg, hvilket er interessant både fra 
et forretningsmæssigt og fra et ernæringsmæssigt 
synspunkt. Besvarelserne i ”Sundhed og forbrug 
2010“ viser, at 18 pct. spiser ost i varme retter 
mindst én gang om ugen, 48 pct. mindst én gang 
om måneden.

Sammenligner man med tal for det totale ostesalg 
i den danske detailhandel, viser det sig, at madlav-

Ost som næringskilde

Danskerne får ca. 60 pct. af det samlede indhold af kalk 

fra ost og mælk. Ost bidrager med 9 pct. af det samlede 

fedtindhold i kosten og med 14 pct. af det mættede fedt.4

55 pct. af respondenterne i ”Sundhed og forbrug 2010“ 

erklærer sig enige i udsagnet ”Ost er sundt“ – blandt 

+55-årige er det hele 76 pct. – blandt -35-årige kun 30 pct.

Det samlede osteforbrug er steget

En gennemsnitshusstand i Danmark bruger 1486 kr. på 

ost om året,7 og det har ligget jævnt de sidste otte år.8 

Til gengæld er forbruget steget, navnlig hvad angår den 

fuldfede ost. Stigningen er på 13 pct. for børn (4-14 år) 

og 19 pct. for voksne (15-75 år) for 2000-02 og 2003-08.9 



ningsost under ét er i pæn vækst. Den andel, mad-
lavningsost udgør af det samlede ostesalg, er således 
steget fra 9,0 pct. i 2000 til 13,9 pct. i 2009. 

Tendensen er helt klar, og den går opad. Det 
bekræfter, at ernæringsforskeren fra Danmarks 
Tekniske Universitet har set rigtigt: Madlavningsost, 
herunder revet ost, boomer. Og det er et problem 
for folkesundheden; for vægten og for risikoen for at 
udvikle hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.

Nem madlavning med fed ost
Spørgsmålet er, hvorfor stigningen i forbruget af 
madlavningsost er øget så meget i 2000’erne. Svar-
et hænger måske sammen med, at fl ere har fået råd 
til – og smag for – de lidt dyre og nemme løsninger 
i køkkenet. Det er sandsynligvis også langtidsfølger 
af først den italienske og så det mexicanske køkkens 

succes i Danmark, hvor den revne ost spiller en stor 
rolle. 

Desuden viser besvarelserne i ”Sundhed og forbrug 
2010“ en tendens til, at de områder af landet, der 
spiser meget ost, har haft den mindste vækst i det se-
neste år. I de velstillede nordsjællandske kommuner, 
hvor forbruget er størst, svarer 17 pct. bekræftende 
på udsagnet: ”Hvis det hele regnes med, bliver der 
nok spist mere ost hjemme hos mig nu end for et år 
siden“. I Vestjylland er det 25 pct. Det ligner en af 
de tendenser, der starter blandt de velstillede og ef-
terhånden når ud i hele landet. Det er også et varsel 
om, at appetitten på ost næppe er mættet.

Ost som dét, der giver smag og sammenhæng i 
retten, er i dag en vigtig del af produktudvikling-
en inden for ”nem mad” (convenience). Her er 
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eksempler på, at fed ost følger med friske grønt-
sager i samme pakke. Set fra et ernæringsmæssigt 
synspunkt er den slags produkter både gode og 
dårlige. Gode hvis man via produkter med forar-
bejdede grøntsager kan få kunder, der traditionelt 
ikke køber grøntsager, til at spise dem. Dårlige, 
hvis osten, der følger med, er både fedt- og salt-

holdig.

Og det er madlavningsost ofte, også den der 
sælges som pizzatopping og revet moz-
zarella eller cheddar. Sædvanligvis i poser 
med 100-200 g, men også i store poser 

á 400, 500 og 800 g. Med denne form 
for fuldfed ost i husholdningen indtager folk 

store mængder mættet fedt til aftensmad, mæng-
der som de ofte ikke er bevidste om. Det er nemlig 
let at drysse ost ud over mange varme retter, også 
dem der ikke laves i ovnen. For ligger osten først i 
køleskabet, bliver den også brugt.12

Madlavningsosten er måske ikke mindst blevet en 
udvej for den travle. I hvert fald svarer hele 84 pct. 
af småbørnsforældrene i ”Sundhed og forbrug 
2010“, at de drysser gratineringsost over en varm 
ret mindst en gang om måneden.

Light-bølgen og den fede trend

Light-bølgen var industriens svar på forbrugernes 

ønske om produkter med få kalorier. Arla lancerede 

f.eks. Cheasy, en fedtfattig serie inden for skære-

oste, til de sundhedsbevidste forbrugere.

Light-ostene blev beskyldt for ikke at smage af 

den ”rigtige“ vare, de er en fedtfattig udgave af. 

Problemet er, at meget smag netop sidder i fedtet. 

Salgstallene for mager ost (under +30 eller 14 pct. 

fedt) for de sidste fem år viser et fald på 7-8 pct. (se 

Figur ”Fed ost sælger”). Kigger man på det samti-

digt stigende forbrug inden for fed madlavningsost, 

tyder meget på, at den slanke linje er ved at blive 

afl øst af en federe trend.

Det er først for nyligt lykkedes mager ost (+10) at 

få gode points i blindsmagningstests. Med fem ud 

af seks mulige points for den bedste magre ost i 

en test fra maj 2010 ser det til gengæld ud til, at de 

gode takter er slået an for den slanke ost.13

Ostens geografi  

Så mange pct. i de forskellige landsdele spiser revet ost på maden mindst 

én gang om ugen:

Der er ikke bare forskelle i, hvor meget ost man spiser, men også i hvordan: I de 

velhavende nordsjællandske kommuner (som her kaldes Gribskov) har 55 pct. brugt 

ost i salat mere end én gang i den sidste måned, mens 26 pct. har spist det som 

dessert. I de knap så velafl agte forstæder (her eksemplifi ceret ved Ballerup) er de 

tilsvarende tal 39 pct. og 11 pct. Tallene kan sammenholdes med udviklingen i de 

mængder, der købes i Coops butikker – se ostelandkortet. Se mere om kommune-

inddelingen i Del 1, Om Sundhed og forbrug 2010, s. 66).  

Gribskov:  23 pct.

Frederiksberg: 15 pct.

Ballerup:  18 pct.

København:  20 pct.

Sjælland:  19 pct.

Fyn:  15 pct.

Sydjylland:  16 pct.

Østjylland:  16 pct.

Vestjylland:  15 pct.

Nordjylland: 19 pct.



Megapakker og portionsstyring
Problemet er ikke i sig selv den fede ost, der 
jo altid har været på markedet, påpeger Sisse 
Fagt. Den folkesundhedsmæssige bekym-
ring skyldes, at vi er begyndt at blande den i 
alt muligt, som vi derefter spiser i store por-
tioner. Her har supermarkederne et åbenlyst 
ansvar, mener hun.

Kategorigruppechef i Coop for ost, Lars Rasmussen, 
medgiver, at de store poser med revet ost kan være 
et problem. Det er grunden til, at Coop indtil videre 
ikke har taget de helt store portionsstørrelser på 
800 g, som fi ndes hos visse konkurrenter. I Sverige 
kan man se, hvordan vi ender: Her kan man købe 
madlavningsost i pakker på helt op til 2 kg. Det 
giver mersalg, og naturligvis er det svært at reducere 
sit eget salg af varer, som man tjener godt på. Især 
hvis konkurrenterne buldrer den anden vej.  

Hvad gør man så? 
Så hvad kan dagligvarehandlen gøre for at leve op til 
det ansvar, som Sisse Fagt gerne vil lægge på den – 
og som mange i dagligvarehandlen gerne vil løfte? 
Der er heldigvis en hel del muligheder. 

Én af dem er jo at være med til at fortælle forbru-
gerne, at osten ikke er så uskyldig i store mængder, 
som mange stadig tror. Det burde også være muligt 
at slå et par slag mere for de magre oste, som mange 
forbrugere har opgivet. Nye generationer af magre 
oste fejrer i øjeblikket triumfer i smagstests.14 Der 
er brug for succeshistorier, og det er her, man burde 
tage fat, mener Lars Rasmussen fra Coop: Det gæl-
der om at hjælpe de sundere oste på vej, både hvad 
angår produktudvikling og markedsføring. Så skal 
forbrugerne nok følge trop.

I det hele taget kan dagligvarebranchens krav til 
produktudviklingen hos leverandørerne være en 

vigtig nøgle. Både når det gælder osten selv og i 
færdigretter, hvor osten hører sig til, og ved at tænke 
i alternativer: I fødevarebranchen bruger man det 
gode, mundrette begreb ”mealmakers“ om det, der 
får en ret til at hænge sammen – giver den smag, 
fylde, mundfornemmelse og et appetitligt udseen-
de. Nogle af de nemme retter kunne måske tænkes 
om eller suppleres med andre krydderier, sovse 
m.m., der giver os mindst den samme fornøjelse 
som den, osten giver i dag. 

Butikkerne kan desuden hjælpe interesserede 
med at tage de nye muligheder i brug. De 
kan sætte gang i udvikling af nye opskrifter 
og inspirere forbrugerne til at benytte dem. 

Endnu længere kunne man komme, hvis 
dagligvarebranchen som helhed kunne enes om en 
fælles strategi for osten i forlængelse af den såkaldte 
13-punktsplan, der er en løs ramme om dagligva-
rehandelens fedmebekæmpelse. Man kunne f.eks. 
forpligte sig til ikke at have poser på over 0,5 kg i 
sortimentet, kun at reklamere for mindre portions-
poser og ikke at føre tilbud på større pakker.

Kan den samlede danske detail-
handel blive enig, kan danskerne 
tabe sig, uden at butikkerne 
taber noget særligt på det.

Så meget mættet fedt får danskerne 

ved at spise ost

Den fuldfede ost (45+) har et fedtindhold på over 24 pct. Det svarer til 

min. 4.300 tons mættet fedt alene for den fede ost og anslået 1.700 tons 

(et groft skøn) mættet fedt for den magre og mellemfede ost. I alt 6.000 

tons mættet fedt.

Så meget salt får danskerne ved at spise ost
Hvis en ost i snit indeholder 2½ pct. salt,15 svarer det til i alt 1.290 tons 

salt for Danmarks befolkning på et år eller lige så meget som 12,9 mio. 

saltbøsser med Middelhavssalt. Det er over fi re gange så meget salt, som 

danskerne får ved at spise wiener- og grillpølser.



1 Ifølge fødevarestatistikker Sisse Fagt fra DTU  
 Fødevareinstituttet.
2 Med en fedtprocent på over 24 pct.
3 I mælkefedt er to tredjedele af fedtsyrerne 
 mættede.
4 Pedersen et al. 2010 – Kostundersøgelsen.
5 Ifølge Den Store Danske Encyklopædi.
6  Udregnet på baggrund af salgstal for ost fra 

The Nielsen Company (tallene er endnu større, 
hvis man tager udgangspunkt i surveyunder-
søgelser fra de nationale kostundersøgelser) og 
Danmarks Statistik (på baggrund af en befolk-
ning på 5.330.000 i 2000 og 5.511.000 i 
2009, Statistikbanken).

7 Forbrugsundersøgelser, Danmarks Statistik, 
 tal for 2007.
8 Ifølge Forbrugsstatistikken 1993-2008, 
 Danmarks Statistik.

9 ”En negativ udvikling ses i form af en stigning  
 i indtaget af fuldfed ost“ (Danskernes Kostvaner  
 2010).
10 Tal fra The Nielsen Company.
11        Omkring halvdelen af den revne ost. Hver  
 gang, der lægges 100 g fetaost i indkøbsvog-
 nen, ryger der cirka 200 g reven ost samme vej.
12 Ifølge kategorichef i Coop, Lars Rasmussen.
13 Test: Fed smag i magre oste, Politiken Tjek,  
 25.05.10.
14 Test: Fed smag i magre oste, Politiken Tjek,  
 25.05.10.
15 Estimeret tal uddraget fra Saltrapporten 2007  
 (Lars Ovesen, Sundhedsmæssige virkninger  
 af salt, Danish Meat Association og Dansk  
 Industri 2007).

Noter
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KAPITEL 3: 

FAMILIENS BETYDNING 

I ”Sundhed og forbrug 2010” har vi ikke surveyet enkeltpersoner, men husholdninger 
eller rettere de personer, der står for mere end 20 pct. af de daglige indkøb til husstand-
en. Forestillingen bagved – som vi bl.a. kan bygge på amerikanske undersøgelser – er, at 
ansvaret for en husstand betyder noget for, hvordan der købes ind: Forudsat at husstand-
en består af mere end én person, vil indkøbene antagelig i et eller andet omfang præges af 
omsorgs- og ansvarsidealer. 

Det gælder naturligvis især, hvis der også bor børn i husstanden. Og børnene sætter ofte 
også dagsordenen – for ikke at sige husordenen – på mere end én måde. De skal ikke 
bare bespises, men også styres og opdrages. På den ene side tilpasser de voksne sig børne-
nes ønsker og behov. På den anden side må man slås med dem og forsøge at påvirke dem 
mere langsigtet. Forældrenes strategier varierer naturligvis efter børnenes alder.

I undersøgelsen forsøger vi at få et indtryk af disse forhold gennem en række direkte 
spørgsmål, men også ved at opdele svarpersonerne i grupper, alt efter om de er småbørns-
familier, skolebørnsfamilier, teenagefamilier, par uden børn eller enlige. Det er i denne 
sammenhæng navnlig børnefamilierne, der interesserer os. Sidst undersøges det, om 
holdningen i husstanden får indkøberen til at købere sundere ind.  

Hvad siger familien?  
I Figur 1.3.1 kan man se, hvilke reaktioner indkøberen regner med at blive mødt af der-
hjemme, hvis han eller hun køber sundere ind end i dag.

Umiddelbart ser det egentlig ikke voldsomt ud, at kun fem pct. regner med, at deres 
sundere mad ikke ville blive spist. Overvejer man børnefamiliernes situation, kan der dog 
sagtens være en barriere for sunde indkøb her. Spisevægring er som bekendt konfliktstof 
i den halvtunge ende. Og blandt indkøbere i skolebørnsfamilierne forventer hele 10 pct., 
at hjemmefronten går helt eller delvis i sultestrejke, hvis de køber for sundt ind. Tallene 
for småbørns- og teenagefamilierne er hhv. otte og syv pct..

Der er også en del af landets madlavere, der imødeser kritik for at være blevet for frelste, 
hvis de lader sundhedshensynet veje tungere end nu. Navnlig teenageforældrene er eks-
ponerede her, 19 pct. regner med at møde den form for protest. Det er også en reaktion, 
som man oftere vil få i familier, hvor indkøberen har en kort uddannelse, selvom det 
ingen af stederne er særlig store tal, vi finder: 14 pct. blandt dem, der alene har gået i 
folkeskole mod 6 pct., blandt de højtuddannede. Det er måske også den effekt, man kan 
se i den geografiske opdeling, der viser, at en større andel i Københavns vestegn (kom-
munegruppe C, se Figur 1.1.1 s. 21) og Sjælland uden for hovedstaden anser den sunde 
mad for at være lidt for frelst. 
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FIGUR 1.3.1 – Familiens ønsker

Der er også en lille forskel mellem kønnene. Blandt kvinderne venter 13 pct. at blive 
klandret for frelsthed, mens kun 9 pct. af mændene siger det samme. Ser vi bort fra den 
mulighed, at kvinderne ikke kritiserer deres mænd så meget som omvendt, må forklarin-
gen være, at relativt fl ere kvinder efterlyser mere sundhedsbevidst adfærd af deres mænd. 

19 pct. af mændene forventer da også at blive rost mere hjemme, hvis de købte sundere 
ind mod 14 pct. af kvinderne. 

Det passer sammen med, at kvinder i det hele taget er mere sundhedsbevidste end mænd, 
men mønstret er mindre udtalt, end man kunne formode. I et af undersøgelsens andre 
spørgsmål har vi spurgt, om svarpersonen lægger sine indkøb til rette med hensyn til én 
derhjemme, der gerne vil leve sundt. Det svarer hele 76 pct. ja til, så i fl ertallet af husstan-
dene er der øjensynlig rimelig opbakning til en sundere linje.

Røg i køkkenet 
Undtagelsen er nogle af børnefamilierne: Som sagt regner omtrent hver femte teenagefor-
ælder med kritik, hvis de køber sundere ind. Til gengæld regner ikke færre end 25 pct. af 
teenagefamilierne med at blive rost for det samme. Der er stof til en debat henover mid-
dagsbordet i landets teenagefamilier. I det hele taget er sund mad et emne, der ofte tales 
om i halvdelen af børnefamilierne. Hvor meget de hjemlige diskussioner så påvirker kost 
og indkøb i praksis, er ikke godt at vide. Det er vanskeligt at ændre andres vaner, uanset 
om det sker gennem information eller ved at lægge pres på dem. Vi ved i øvrigt ikke, hvor-
når forældrene bruger store ord for at fl ytte på børnenes madvaner. 

Der er jo meget andet end sundhed på spil, når familien spiser sammen. Som nævnt er 
madlavningen for mange en lystbetonet handling. For to ud af tre er den også en kilde til 

Maden bliver ikke spist 5 (190)

Andre i huset ville synes, at jeg var 
blevet lidt for “frelst” 11 (433)

Maden ville blive rost mere af 
andre i huset

17 (652)

Hensyn til sundhedsønsker 76 (2283)

TAL I PCT. (Antal adspurgte i parantes)

Presset fra hjemmefronten for at lave sundere mad er mere hyppigt 

end presset den modsatte vej

Spørgsmål:

1-3: Hvad tror du, der ville 

ske, hvis du købte fl ere sunde 

madvarer? Svarmuligheder: 

Ja, nej, ved ikke. 

Spørgsmål 4: Når du køber 

dagligvarer, tager du så hen-

syn til nogen derhjemme, der 

gerne vil leve sundt? Svarmu-

ligheder: Ja, nej, ved ikke. 

Kilde: Sundhed  og forbrug 
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anerkendelse fra resten af husstanden, og samme andel lægger vægt på måltidet som et 
samlingspunkt for familien. Alt for hidsige ernæringsdiskussioner kan godt overskygge 
familiehyggen såvel som kokkens præstationer.

Madopdragelse 
Madopdragelsen synes i det hele taget at være lidt klemt imellem den travle børnefamilies 
prioriteter. Ifølge DTU’s måltidsundersøgelse var der i 1995 3 pct. af husstandene hvor 
”kvinden, manden, større børn sammen/på skift” laver mad. I 2005-08 er dette tal faldet 
til 1 pct., hvilket er et statistisk sikkert fald.

På den anden side er samtalen om mad og sundhed klart noget, som forældrene opfat-
ter som en del af deres børneopdragelse. Holdningerne er blevet testet med et indirekte 
spørgsmål om, hvorvidt det ”i realiteten er blevet skolens opgave at lære børnene at spise 
sundt”. Meningen med spørgsmålsformuleringen er at gøre det lettere for forældre, der af 
den ene eller anden grund har opgivet at løfte en almindeligt accepteret opdragerbyrde, 
at svare i overensstemmelse med sandheden.

Alligevel møder udsagnet en mur af modstand.13 Kun 6 pct. erklærer sig enige, mens 
yderligere 21 pct. er usikre på sagen. Blandt børnefamilierne er der dog ikke meget sling-
er i valsen. Blandt småbørnsforældrene kan kun en enkelt pct. gå med til, at madopdra-
gelsen er blevet en sag for skolen, mens hhv. 3 og 4 pct. af de mere erfarne skolebørns- og 
teenageforældre siger det samme. Andelen af tvivlere er på henholdsvis 13, 17 og 12 pct. 
– altså markant lavere end blandt svarpersonerne som helhed. De sociale og geografiske 
variationer er i øvrigt beskedne, bortset fra Nordsjælland, der er endnu mere imod at lade 
skolen overtage madopdragelsen end resten af landet. 

Baglandets holdninger
Vi kan også få et indtryk af, hvad holdninger i familien betyder: Vi har spurgt, om indkø-
beren tager hensyn til nogen derhjemme, der gerne vil leve sundt. Det svarede 76 pct. ja 
til. Hvad betyder det ja for deres andre holdninger? 

Ganske meget kunne det synes. Hvis man tager hensyn til et hjemligt sundhedsengage-
ment, er der ca. dobbelt så stor sandsynlighed for, at man også er opmærksom på fedt 
i madvarerne, unødvendig kemi og tilsætningsstoffer. Man er dobbelt så tilbøjelig til at 
bevæge sig til en anden dagligvarebutik end den nærmeste for at få sundere varer og til 
at læse om sund mad. Og opmærksomheden omkring sukker i maden er tre gange så 
høj hos svarpersoner, der oplyser, at de tager hensyn til nogen hjemme, der gerne vil leve 
sundt. 
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Tallene taler altså for, at familiens holdninger til sundhed har en enorm betydning for, 
hvordan der købes ind til husholdningerne. Men der er flere grunde til forsigtighed. For 
det første er der antagelig en sammenhæng mellem familiens holdninger og indkøberens 
egne: Indkøberens holdninger er med andre ord ikke nødvendigvis så forskellige fra de(n) 
sundhedsbevidste derhjemme, som indkøberen tager hensyn til. De er måske helt enige. 

På samme måde kunne det tænkes, at det ikke bare er andre i husstanden, der ville se 
indkøberen som ”lidt for frelst”, hvis vedkommende købte sundere ind. Det kunne også 
afspejle indkøberens egne reservationer og attituden i husstanden som helhed. Det får 
man et indtryk af, når man ser på samvariansen mellem de spørgsmål, der tilsyneladende 
drejer sig om de andre medlemmer af husstanden og dem, der også angår svarpersonen 
selv (”maden ville være besværligere at lave” og ”maden ville blive mindre velsmagende” 
hhv. ”maden bliver ikke spist” og ”andre i huset ville synes, at jeg var blevet lidt for frelst”, 
se Figur 1.2.1 og 1.3.1). Vi skal vende tilbage til dette spørgsmål senere, når vi bedøm-
mer betydningen af indkøberens egne holdninger.      
   
At her er mange modstridende hensyn bliver også tydeligt, når man sammenholder de 
mere holdningsprægede svar med svarpersonernes oplysninger om, hvad de rent faktisk 
gør. 47 pct. af dem, der køber ind med hensyn til et sundhedsønske derhjemme, oplyser, 
at de ”er normalt opmærksom på, om der er meget sukker i varer, jeg køber ofte”, mens 
bare 17 pct. af dem, der ikke har sådan et ønske at tage hensyn til derhjemme, oplyser, 
at de er opmærksomme på sukkeret. Derimod er der ingen forskel på, hvordan de to grup-
per stiller sig til udsagn som: ”Sodavand er noget, man normalt skal have i huset”. Og 
forskellen mellem hvor mange i de to grupper, der har et markant overforbrug af soda-
vand, er egentlig ikke stort. 
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KAPITEL 4: 

INDKØBSSITUATIONENS BETYDNING 

Vi røber ingen forretningshemmeligheder ved at fastslå, at butikkerne gerne ser, at kun-
derne efterlader flest muligt af deres penge, før de går. Vi accepterer normalt, at butikken 
prøver at sælge sine varer ved hjælp af kønne piger og hurra-ord. Det falder formentlig 
heller ikke mange for brystet, at dagligvarehandlen frister med påskebryg eller konfekt-
marcipan forud for højtiderne. Vi er vant til, at butikkerne prøver at påvirke os. 

Men hvordan ser forbrugerne på, at butikkerne prøver at få os til at købe sundt? Normalt 
opfattes det ikke som butikkens opgave at opdrage på kunderne. På den anden side kan 
det være svært at navigere sig igennem indkøbssituationen, og så er pejlemærker vel-
komne. 

Derfor forsøger ”Sundhed og forbrug 2010” at afdække, om forbrugerne ønsker sig en 
tydeligere stillingtagen fra butikkens side, når det gælder sundhed, og hvordan butik-
kerne i givet fald skal bære sig ad med at hjælpe forbrugerne med at købe sundere ind.  

Det er spørgeteknisk set vanskeligt terræn: Bl.a. er der i flere tilfælde tale om hypotetiske 
spørgsmål om, hvad forbrugeren kunne tænkes at gøre, hvis… Den slags spørgsmål kan 
bruges til at teste sympati for eller modvilje mod de grundlæggende hensigter, men giver 
kun vage fingerpeg om, hvordan forbrugerne ville handle ind, hvis butikkerne gjorde 
alvor af snakken. Der er også tale om spørgsmål, hvor almindelige konventioner lægger op 
til, at man skal svare på en bestemt måde. Det har vi imødegået ved at ændre formulering-
er, svarmuligheder m.m., men i en undersøgelse om holdninger til noget så positivt som 
sundhed kan det næppe helt undgås. 

Indkøb tynger 
Uanset hvad butikkerne gør for at trække kunder til, er det ikke et sted, flertallet kommer 
af lyst. De fleste går i dagligvarebutikker for at opfylde jordnære, dagligdags behov. Det er 
også krævende at købe ind hvilket ses af, at de fleste finder det fornuftigt at forberede sig 
hjemmefra med en indkøbsseddel. Det ses i Figur 1.4.1.

For ca. en tredjedel opleves de daglige indkøb desuden som en fortravlet affære. Det er 
især mange unge, der ser det sådan. 38 pct. blandt de 18-35-årige mod 17 pct. blandt 
de +55-årige mener, at det daglige indkøb skal gå stærkt. Det samme gælder gruppen af 
småbørnsforældre og højtuddannede, hvor det ligeledes er næsten fire ud af ti, der opfat-
ter indkøbssituationen som travl. Det mest overraskende er vel, at andelen af småbørns-
forældre trods alt ikke er højere: Forklaringen er måske, at de allermest pressede heller 
ikke har tid til at svare på spørgeskemaer. 
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FIGUR 1.4.1 – Indkøbsvaner 

Vi så tidligere, at fl ertallet af forbrugerne lægger vægt på sundhed, når de køber ind, og
at mange gerne vil lægge endnu mere vægt på sundhedshensynet. Men hvilken rolle synes 
de, at butikken skal spille. Er det en hjælp i den lidt travle og trælse indkøbssituation, hvis 
butikken peger de sunde varer ud - eller opfatter forbrugerne pegefi ngeren som moralise-
rende?

Holdninger og praktisk hjælp  
I Figur 1.4.2 kan vi se, at langt de fl este opfatter det som en hjælp, at butikken træder 
mere i karakter. Kun en ud af tolv synes ikke, det er butikkens opgave at fremhæve det 
sunde, mens en ud af tre ikke tager stilling. Et absolut fl ertal på 57 pct. mener, at daglig-
varebutikkerne burde lette de sunde valg for deres kunder.

Der er ikke større forskel på, hvad de forskellige alders-, indkomst- og uddannelsesgrup-
per mener om sagen. En anelse mere variation fi nder man hos de forskellige familietyper, 
hvor 51 pct. blandt de enlige gerne ser, at butikken tager et tydeligere ansvar her, mens 
andelen blandt par uden børn er 60 pct. 

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det måske, at 39 pct. – i hvert fald sommetider – 
fravælger den nærmeste butik, fordi udbuddet ikke er sundt nok. Det skal der gennemgå-
ende meget til, og det vidner om, at sundheden virkelig er ved at blive et konkurrencepa-
rameter butikkerne imellem.

Indkøb er fornøjelse 24 (945)

Bruger dosmerseddel 65 (2546)

Indkøb skal gå stærkt 30 (1153)

ANDEL POSITIVE I PCT.  (Antal adspurgte i parantes)

De fl este ser indkøb som en daglig opgave snarere end som en mulighed for at realisere deres 

behov på det fri marked.

Spørgsmål:

Hvilke af følgende udsagn 

passer på dit indkøb af 

dagligvarer? Det er en 

fornøjelse at købe ind ... 

Jeg bruger som regel en 

indkøbsseddel, når jeg 

køber ind ... De daglige 

indkøb skal som regel 

klares i en fart Svarmu-

ligheder: Ja, nej, ved ikke/

ønsker ikke at svare. 

Kilde: Sundhed  og forbrug 
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Dagligvarebutikker bør gøre det lettere 
at vælge sundere varer 57 (2217)

Jeg vælger ofte en anden daglig-
varebutik end den nærmeste for at 

få sundere varer
39 (1527)

Jeg kan godt lide, når butikker sætter 
fokus på sunde varer med f.eks. 

smagsprøver, tilbud og opskrifter

Jeg synes ikke, at slik skal stå og 
friste lige ved kassen

70 (2571)

64 (2499)

TAL I PCT. (Antal adspurgte i parantes)

Forbrugerne ønsker højere sundhedsprofi l hos dagligvarebutikkerne   

FIGUR 1.4.2 – Butikkens profi l 

Man kunne tro, at kvinder var mere tilbøjelige end mænd til at bevæge sig ud for at købe 
sundt ind, men det er ikke tilfældet. Også de geografi ske forskelle er forbavsende små.14 
Derimod er der en tydelig aldersprofi l i tallene. Blandt de 18-34-årige er ca. en ud af tre 
parate til at bevæge sig til et sundere alternativ, mens andelen blandt de +55-årige nær-
mer sig halvdelen. Det skal ses i sammenhæng med, at de ældre i gennemsnit har mere 
tid til deres indkøb. 

Også holdningen i huset er meget afgørende. Har man én derhjemme, der gerne vil leve 
sundt, så vælger 46 pct. ind imellem at vælge den lokale butik fra. Hvis der ikke er den 
slags ønsker i husstanden, er andelen nøjagtigt halvt så stor – 23 pct. 

Svarene på det tredje og fjerde spørgsmål viser, at forbrugerne har holdninger, som de 
ønsker, at butikkerne skal bakke op om. 70 pct. ser gerne, at butikken promoverer det 
sunde, og næsten lige så mange ser kritisk på den almindelige forretningsskik med at 
sætte slik ved kassekøen. Selvom der måske godt kan være en medløbseffekt på spørgsmå-
let – det er normalt ikke pænt at friste andre – er det ganske mange. Andelen er særlig høj 
blandt kvinder (70 pct.) og blandt +55-årige (73 pct.), mens f.eks. skolebørnsforældrene 
svarer som gennemsnittet. Det kunne antyde, at det ikke så meget er det praktiske besvær 
med plagsomme børn, der styrer svarene her, men en stadig mere restriktiv holdning til, 
hvor langt butikken har lov at gå for at friste os til det usunde.

Information og inspiration 
Hvordan skal butikken imødekomme forbrugernes ønsker om at gøre sunde valg lettere? 

Som sagt er vi her tæt på hypotetiske emner, som svarpersonerne kan forbinde meget 
forskellige forestillinger med. Det er også klart, at erfarne købmænd og specialister i 

Spørgsmål:
 
Spørgsmål 1, 3 og 4:  Hvor 

enig eller uenig er du i hvert 

af de følgende udsagn om 

sundhed og sunde fødeva-

rer? Svarmuligheder: Helt 

enig, enig, hverken enig eller 

uenig, uenig, helt uenig. De 

to positive svarkategorier er 

lagt sammen. 

Spørgsmål 2: Nedenfor er 

listet en række udsagn. 

Markér venligst i hvilken 

udstrækning hvert udsagn 

passer på dig: Passer godt, 

passer delvis, passer ikke, 

ved ikke. Andelen af passer 

godt og passer delvist er lagt 

sammen. 
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butiksindretning kunne pege på muligheder, som typiske forbrugere ikke kender til (vi vil 
vende tilbage til denne side af sagen i Del 2 – Butikken).

Her har vi koncentreret os om at spørge ind til tre dimensioner: Savner forbrugeren (mere 
eller bedre) information om, hvad der er sundt og usundt? Efterspørger forbrugeren 
inspiration til at omsætte de sunde indkøb til f.eks. god mad? Eller er det fl ere nemme 
løsninger til sund madlavning, de især ønsker sig? Det, der interesser her, er ikke at fi nde 
frem til, hvad et fl ertal mener, men at identifi cere behov, der vejer tungt hos forbrugerne, 
og som dagligvarehandlen kunne imødekomme bedre end i dag.     

FIGUR 1.4.3 – Informationsønsker

Nogle behov kunne dreje sig om at få mere at vide om de produkter, vi konsumerer. Men 
spørger man, om nogen kunne tænke sig at få adgang til mere information, bliver det 
alt for let at svare ja. Derfor har vi i stedet spurgt, om svarpersonerne ville købe sundere 
ind, hvis de fi k adgang til øget vareinformation. Det svarer 4 pct. ”helt sikkert” til, mens 
11 pct. ”meget sandsynligt” ville gøre brug af sådan en mulighed, og yderligere 29 pct. 
svarer det mere uforpligtende ”sandsynligvis”. Der er altså med stor sikkerhed mindst 
en sjettedel, der ønsker sig fl ere fakta om varerne, hvilket umiddelbart passer meget godt 
med den betydelige interesse, der kan konstateres for forbrugerstof i medierne.

Mere vareinformation

ANDEL POSITIVE I PCT. 

44

Mærk usunde varer 29

Sunde impulskøb

Ønsker inspiration i butikken 

      Inspiration til grøntsager 

53

37

37

Småbørnsmødre er én af de grupper, der efterspørger bedre rådgivning i butikken 

Spørgsmål:

Spørgsmål 1, 2 og 5: Hvor 

sandsynligt er det, at du 

ville købe fl ere sunde 

madvarer, hvis: Det var 

muligt at få mere informa-

tion om varerne, f.eks. på 

nettet ... Det var lettere at 

kende de usunde varer ... 

Der var mere inspiration 

i butikken til, hvordan 

grøntsager kan bruges. 

Svarmuligheder:  Helt 

sikkert, meget sandsyn-

ligt, sandsynligvis, ikke 

sandsynligt osv.  

Spørgsmål 3 og 4: Hvor 

enig eller uenig er du 

i hvert af de følgende 

udsagn om sundhed og 

sunde fødevarer: Jeg 

bliver ofte fristet til at 

købe sunde fødevarer, hvis 

de lige kan bruges i en 

middagsret ... Når jeg står 

i butikken, mangler jeg 

tit inspiration til, hvordan 

jeg kan lave sund mad. 

Svarmuligheder: Helt enig, 

enig osv.
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En anden form for information er den, der advarer om, at en given vare i butikken er 
usund. Det var f.eks. sådan en information, der blev givet med det nu opgivne trafiklys-
mærke. Denne form for mærkning blev droppet i EU efter kritik fra bl.a. fødevareindu-
strien og detailhandlen, der argumenterede med, at sådan en mærkning forsimpler sagen 
for meget. En lille tredjedel efterlyser ikke desto mindre en tydeligere markering af det 
usunde. Andelen er lidt større blandt de +55-årige end blandt de -35-årige, mens øvrige 
variationer forekommer små eller tilfældige. 

”Jeg bliver ofte fristet til at købe sunde fødevarer, hvis de lige kan bruges i en middags-
ret”. Svarmønstret er helt det samme, men tendensen endnu kraftigere. I alt svarer 53 
pct. ja til udsagnet, men blandt kvinderne er det 60 pct., blandt de unge 59 pct. og 
blandt småbørnsfamilierne 59 pct.

Det er til gengæld ikke tilfældet, når vi ser nærmere på svarene på de to sidste spørgsmål 
i Figur 1.4.3. 37 pct. ønsker mere inspiration til sunde retter i butikken, men der er en 
markant overvægt af kvinder (40 pct.), -35-årige (49 pct.) og småbørnsforældre (47 
pct.). 

Mønstret er det samme, bare lidt svagere, når vi spørger specielt om behovet for inspira-
tion til grøntsagsretter. Der er samtidig en meget stor gruppe, der ikke stiller sig afvisende 
over for muligheden på forhånd. Hele 35 pct. svarer, at de ”sandsynligvis” ville købe 
sundere ind, hvis de vidste, hvad de skulle stille op med grøntsagerne bagefter. Meget 
tyder med andre ord på, at dagens dagligvarebutikker langt fra opfylder behovene hos 
(mindst) én af deres kundegrupper, som de ellers synes, at de gør mest for: De yngre 
småbørnsmødre.

Der er i øvrigt også markante forskelle på svarene fra indkomstgrupperne på disse spørgs-
mål, f.eks. giver 58 pct. indkøbere fra husstande med en samlet indkomst på 700.000 
kr. årligt ofte efter for en sund inspiration, hvis den kan bruges direkte i middagsmaden. 
Det gør ”kun” 49 pct. fra husstande med en indkomst på under 300.000 kr. om året. 
Lavindkomsthusstande er i mange tilfælde enlige og ældre, men tallet afspejler sikkert 
også, at det kræver lidt overskud at give efter for inspiration.
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 FIGUR 1.4.4 – Hjælp til det grove

I størrelsesordenen en fjerdedel af indkøberne ønsker fl ere nemme løsninger for at 
fremme sundheden og i al almindelighed. De svarer ”helt sikkert” eller ”meget sand-
synligt”, når vi spørger, om det kunne få dem til at købe sundere ind, hvis udbuddet af 
sunde færdigretter blev større. Hvis man medtager den andel, der svarer ”sandsynligvis”, 
og altså ikke blankt afviser tanken, kan man lægge hhv. 25 pct. og 24 pct. til. Der er altså 
en interesse for den slags løsninger hos mellem en fjerdedel og halvdelen af forbrugerne. 
Andelen af svarpersoner, der tror, at det ”sandsynligvis” ville ændre deres indkøbsvaner i 
sundere retning, hvis ingredienserne blev samlet i butikken, er højere endnu – 28 pct.. 

Disse tendenser kender dagligvarehandlen allerede. Efterspørgslen efter ”convenience” 
food og ”halvfærdig” mad, som forbrugeren selv kan tilberede det sidste stykke, har været 
stigende i en årrække (jf. f.eks. forbruget af smelteost, som er behandlet i Ost er fedt, Del 
1).

Flere sunde færdigretter 26 (997)

 Tilberedte grøntsager 24 (917)

Samling på ingredienserne 23 (884)

ANDEL POSITIVE I PCT.  (Antal adspurgte i parantes)

Convenience kan være med til at gøre mellem hver anden og fjerde forbruger sundere

Kilde: Sundhed  og forbrug 

2010. Internetsurvey til 3908 

indkøbere. FDB Analyse/ 

Zapera. Maj 2010. 

Spørgsmål:

Spørgsmål:  Hvor sandsyn-

ligt er det, at du ville købe 

fl ere sunde madvarer, 

hvis: Der var et bedre ud-

bud af sunde færdigretter 

... Der var fl ere skyllede 

grøntsager, der ikke kræ-

ver så meget tilberedning 

... Alt det, der skal bruges 

til en ret, blev samlet på 

samme sted i butikken.  

Andel: Helt sikkert/meget 

sandsynligt, sandsynligvis, 

sandsynligvis ikke, helt 

sikkert ikke, ved ikke.
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Udviklingen ser ikke ud til at være båret frem af bestemte befolkningsgrupper. Alders-
mønstrene er tydelige, men ikke markante. Hvis vi nøjes med at se på den fjerdedel, der 
”helt sikkert” eller ”meget sandsynligt” ville bruge sundere ”convenience” food, var det 
blandt de -35-årige 30 pct., der efterlyste et større udbud af sunde færdigretter, mens 
kun 21 pct. af de +55-årige gjorde det samme, og samme forskel findes endnu svagere på 
de to andre spørgsmål i figuren. Kønsforskellene er ganske små, men gruppen, der efter-
spørger flere skyllede grøntsager og en mere måltidsorienteret indretning af butikken, har 
en svag overvægt af kvinder.

Der er ikke mange forskelle mellem familietyperne bortset fra, at gruppen af par uden 
børn efterspørger flere sunde færdigretter end alle andre (34 pct.), mens teenagefami-
lierne tydeligvis ikke kan spises af med sunde færdigretter. Kun 18 pct. tror, at et større 
udbud ville medføre sundere vaner. Der er kun ubetydelige geografiske variationer.15
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KAPITEL 5:

KULTURENS BETYDNING 

Vi køber ikke bare ind. Som regel køber vi ind til noget. Det, vi køber, skal bruges i en 
eller anden situation. Ofte én, hvor der også er andre mennesker. Situationen er som regel 
én, vi kender, fordi vi har oplevet lignede situationer mange gange før. De andre, der også 
er til stede, kender også situationen og har bestemte forventninger til den og til os. Det 
kaldes kultur. 

Hvor stor en rolle spiller kulturen – de kollektive forventninger – for vores indkøb? 
Spørgsmålet har mange aspekter. Nogle af de vigtigste kulturelle påvirkninger stammer 
fra familien og de helt tætte omgivelser, sådan som vi gennemgik det i Kapitel 3. Fami-
lien har sine egne indforståede meninger om, hvad det f.eks. går an at sætte på middags-
bordet, ligesom den har sine vaner med hensyn til aftenhygge foran fjernsynet, besøg 
af venner og udadvendte aktiviteter fra skating til møder i menighedsrådet. Det hele er 
præget af familiens baggrund, omgangskreds og hvor, den bor i landet osv.

Vi har ikke for ingenting illustreret denne rapport med Danmarkskort, der viser geogra-
fiske forskelle i forbrugsmønstre. Alligevel er vi for længst ude over de tider, da bonde-
kosten var helt anderledes end borgerskabets måltider, og hvor man spiste fundamentalt 
forskelligt i Skagen og i Slagelse. De kulturelle prægninger er nok typisk små. Til gengæld 
er der mange af dem. 

Som vor mor lavede den
I ”Sundhed og forbrug 2010” har vi – ud over spørgsmålene om familiens og madkultu-
rens betydning – forsøgt at teste to aspekter af kulturpåvirkningen, nemlig betydningen 
af tradition og sammenhængen mellem bestemte situationer og forbruget af bestemte 
produkter.

I alt svarer 19 pct., at de spiser nogenlunde de samme retter som i barndomshjemmet 
(se Figur 1.5.1). Det gælder lidt flere kvinder (20 pct.) end mænd (17 pct.), hvilket nok 
afspejler, at det altså ikke længere bare er kvinderne, der rører i de hjemlige gryder, og vel 
også at vi typisk flytter sammen med nogen, der ligner os. Aldersforskellene ser ud som 
forventet: Gruppen under 35 år, hvor en del har forladt barndomshjemmet for forholds-
vis nylig, er lidt stærkere præget af det end den midaldrende gruppe, mens der blandt 
de +55-årige er lidt flere traditionalister. Men forskellene er så små, at de næsten ikke er 
værd at tage i betragtning i en stikprøve, der her kun tæller 721 personer.     
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FIGUR 1.5.1 – Traditionskost

Derimod er variationerne med hensyn til indkomst og uddannelse nok værd at bemærke. 
Selvom der nok i begge tal gemmer sig en forholdsvis stor andel af unge, der er fl yttet 
hjemmefra for nylig, har vi alligevel en halv snes pct. fl ere blandt dem med korte uddan-
nelser og lave indkomster, der spiser efter traditionen. Man kan naturligvis ikke sige, at 
kortuddannede eller lavindkomsterne er mere traditionelle – eller traditionsbevidste – 
for det store fl ertal af dem svarer jo nej til spørgsmålet, men der er en forholdsvis større 
gruppe imellem dem end blandt andre, hvor ændringerne ikke sker så hurtigt.  

Om det er sunde eller usunde madtraditioner, de holder fast i, kan vi ikke sige noget om. 
Kosteksperter anser den traditionelle kost, lavet af ansvarsbevidste husmødre, for sundere 
end de industripizzaer, der kom til senere. Derfor er det heller ikke givet, at man spiser 
sundere i Vestjylland end i den gruppe af københavnske omegnskommuner, som har det 
næstlaveste socialøkonomiske indeks (kommunegruppe C, i Figur 1.1.1, opkaldt efter 
Ballerup, se s. 21), selvom Vestjylland har den laveste andel af traditionalister i landet.

Derimod kan vi nok konkludere, at en gruppe har holdt stand over for ændret udbud, nye 
madmoder, sundhedsoplysning m.m. Hvis vi ser bort fra de ældste, der har deres vaner 
med fra før verden gik af lave, og de yngste, der ikke har udviklet egne vaner endnu, tæller 
gruppen ca. hver sjette indkøber.

Sodavand som kulturdrik
Man kan spise farseret and hele året. Der er bare ikke ret mange, der gør det. Ligesom det 
nok er et fåtal, der pynter op i sommermånederne med grankogler og nissemænd. Det 
er juletraditionen, der bestemmer, at vi skal have and juleaften. Også andre produkter er 
knyttet tæt sammen med bestemte begivenheder, så man kan kalde dem kulturbærende 
eller måske snarere ”kulturbårne”.  I ”Sundhed og forbrug 2010” har vi navnlig under-
søgt kulturfaktorers betydning for forbruget af sodavand og pølser. 

Husstandsindkomst 
< 300.000 kr.

Folkeskole

Ballerup

Husstandsindkomst 
> 700.000 kr.

Vestjylland

Lang videregående 
uddannelse

22

26

26 15

8

11

ANDEL HELT ENIGE. / ENIGE I PCT.

De højtuddannede spiser sjældent som deres forældre gjorde. Er de klogere 

– eller bare mere fortravlede? 

Spørgsmål: 

Hjemme hos mig bliver der spist 

nogenlunde de samme retter, 

som man gjorde der, hvor jeg 

voksede op. Svarmuligheder: 

Helt enig, enig, hverken enig el-

ler uenig osv.

Kilde: Sundhed  og forbrug 

2010. Internetsurvey til 3908 

indkøbere. FDB Analyse/ 

Zapera. Maj 2010. 
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Sodavand var oprindelig til festlige eller i hvert fald særlige lejligheder. Det er det til dels 
stadig. Kun 6 pct. siger, at de aldrig åbner en sodavand til fødselsdag eller fest. Der er 
også andre eksempler på, at sodavand kan være med til at markere, at denne situation er 
noget særligt. 

28 pct. drikker sodavand foran fjernsynet mindst én gang om ugen. Tilbøjeligheden er 
særlig stor blandt mænd, blandt unge og i skolebørnsfamilierne. Det er nok bl.a. de store 
familie-tv-begivenheder a la X-Factor, der gør udslaget. I omtrent halvdelen af teenage-
familierne bliver der drukket sodavand foran computeren hver uge. Måske for at forsøde 
lektielæsningen, men måske også fordi cola rimer på computerspil, som er en kultur, der 
har vundet indpas i mange familier i de sidste 10 år.     

Sodavand hører også sammen med den mere dagligdags gæstfrihed, navnlig blandt de 
yngre. Omtrent hver tredje vil f.eks. svare ”sodavand” på spørgsmålet i den berømte kaf-
fereklame: Hvad byder du uventede gæster? Alligevel er det nok en overdrivelse at betegne 
sodavand som et produkt, der først og fremmest hører bestemte situationer til. Hertil 
drikkes der simpelthen for meget. Hver anden danske mand drikker f.eks. sodavand til 
aftensmaden mindst én gang om ugen (se også Sodavaner, Del 3). 
 
Pølsekultur
Så er der mere kultur i pølsen, og det gælder ikke bare for dem, der ser grundigt på ind-
holdsdeklaration af religiøse grunde. For mange er pølser stort set alene noget, de spiser 
udendørs. En god slagter kan se på vejudsigten, hvor mange pølser der ca. går gennem 
kassen den følgende dag. Der sælges typisk dobbelt så mange pølser i anden som i første 
kvartal af året, og mange spiser sjældent de typiske madpølser uden for grillsæsonen (se 
også Reformen af den danske pølse, Del 2).

Her hører pølser sig til gengæld til. I ”Sundhed og forbrug 2010” har vi stillet en række 
spørgsmål til, hvor godt pølser passer ind i forskellige situationer – når det skal være 
nemt, når mindre børn spiser med, når vi hygger med familie og venner, har gæster mv. 
Der er i alle disse situationer en vis andel, der synes, at her går pølser an – dog synes kun 
ca. hver femte, at pølser er rigtig gæstemad. 

Spørges der derimod til situationen ”når vi spiser udendørs”, synes to ud af tre, at pølser 
er på sin plads. Og mellem ca. to tredjedele og 90 pct. synes desuden, at pølser passer 
godt sammen med øl, pommes frites, brød og kartoffelsalat, mens færre end en ud af fire 
betragter kogte grønstager som passende tilbehør. Det gælder også for ganske mange af 
dem, der generelt lægger vægt på sundhed. Men står den på grill – med hvad dertil hører 
– i haven, slår flertallet helbredsopmærksomheden fra.



D E L  1

FORBRUGERNE

KAPITEL 6:

OPMÆRKSOMHEDENS BETYDNING 

Helbredsopmærksomhed er en sammensat størrelse. Også selvom man kun ser på den 
del, der kan have betydning for, hvordan man køber ind.

Man kan f.eks. godt lægge vægt på, at varerne er biodynamisk dyrket, men blæse på ener-
giprocenten. Nogle gider ikke skrælle gulerødder, men kører rask væk 15 km efter frisk 
fi sk. Allergifrit vaskepulver og chokopops kan fi ndes i én og samme indkøbskurv. Og så 
har vi ikke engang nævnt cigaretter og whisky osv. De fl este har deres helt egen sammen-
kogte ret af kæpheste og kompromisser. 

Men vi er langt fra lige interesserede i sundhed. Nogle er nærmest ligeglade, mens det for 
andre er hovedsagen. Vi har prøvet at indfange gradsforskellene ved at se på nogle mere 
dybtgående sammenhænge i besvarelserne. På det grundlag har vi opdelt respondenterne 
i seks forskellige grupper, efter hvor meget de fokuserer på sundhed i teori og praksis. Vi 
har kaldt det ”opmærksomhedsskalaen”.16

FIGUR 1.6.1 – Opmærksomhedsskala

Den gruppe, vi har døbt ”de superfokuserede”, er selvsagt personer, der lægger vægt på 
sundhed, når de køber ind. Men de gør det i alle dimensioner på én gang. De oplyser, at 
de er optagede af fedt, sukker og lignende i kosten, men også af tilsætningsstoffer i ma-
den, kemiske stoffer og allergiproblemer. De køber helsekost og kosttilskud, og de bruger 
mange ressourcer på at leve sundt, f.eks. i form af tid, penge og opsøgning af information. 
De er også parate til at bevæge sig længere end nødvendigt for at købe sundt ind. 

Den gruppe, vi har kaldt ”de ligeglade”, er ikke interesserede i noget som helst af dette. 
Det er antageligt også i denne gruppe, vi skal fi nde dem, der tager afstand fra sundheds-
profeter og ditto hysteri.  

De ligeglade

Betegnelse

De opmærksomme

De bevidste

De engagerede 

De fokuserede

De superfokuserede 

Antal svarpersoner

227

486

1010

1265

730

189

Det er de færreste forbrugere som har sundheden øverst på listen, når de køber ind. Den 

næstmindste gruppe er dem, der slet ikke interesser sig for sundhed

Inddelingen er baseret på et addi-

tivt indeks, hvor der tildeles point 

efter respondentens svar inden 

for fem selvstændige dimensioner 

af forholdet mellem sundhed og 

indkøb. 

Læs mere om metoden i tekst-

boks Om Sundhed og forbrug 

2010, s. 66 og Bilag 2.
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Mellemgrupperne går op i noget af det. ”De opmærksomme” lidt mere end ”de bevid-
ste”, men lidt mindre end ”de engagerede” osv.  

Flertallet i mellemgrupperne tilkendegiver, at sundhed spiller en eller anden rolle for 
dem, når de køber ind, og for den største gruppe er det fedt og sukker mv., de tænker på. 
De kan dog også opnå point på vores score ved at købe helsekost, ved at gå op i kemi og 
allergivenlighed i indkøbsvognen eller ved at bruge forholdsvis mange ressourcer på at 
få sunde produkter med hjem. Om de har fået point af den ene eller anden grund, ser vi 
ikke på – vi har bare talt dem sammen: Jo flere point, jo højere ligger de på ”opmærksom-
hedsskalaen”.

En holdningskløft 
Hvis sådan en skala skal gøre nytte i vores undersøgelse af, hvad der styrer indkøbsvog-
nen, skal der være sammenhæng mellem, hvad svarpersonerne siger og gør og deres 
placering på ”opmærksomhedsskalaen”. Det er også tilfældet. Placeringen på ”opmærk-
somhedsskalaen” er i en række spørgsmål dem, der slår kraftigst ud i hele undersøgelsen. 

Når vi spørger, om svarpersonerne ofte taler om sund mad hjemme, ser svarfordelingen 
ud som en trappestige – med ret høje trin: Jo højere sundhedsopmærksomhed, jo hyp-
pigere er sund mad på tale. Forskellen mellem ”de ligeglade” og ”de superfokuserede” er 
godt og vel en faktor 11. 

På spørgsmålene, om butikkerne burde gøre sunde indkøb lettere og demonstrere sunde 
tilbud i butikken, ses samme mønster – dog er forskellen mellem top og bund her kun 
knap en til tre. Og det er stadig mønstret, når man ser på spørgsmålet om slik ved kassen, 
selvom ”de ligeglade” ikke er helt ligeglade på dette punkt. Andelen er mere end halvt så 
stor som blandt ”de superfokuserede”.  

Trappen er mindre tydelig, når man ser på dem, der vil lægge madopdragelsen over til 
skolen. Det skyldes – som vi tidligere har set – at kun meget få støtter det synspunkt i 
det hele taget.  Selv i gruppen af ”de ligeglade” er flertallet imod synspunktet. Det er dog 
samtidig tydeligt, at der er afgørende flere af de ”de ligeglade”, der gerne ser at skolen 
tager sig af denne opgave.



Snackgulerødderne kan lidt 

mere med det sociale. 

GULERØDDER
ER DELE-RØDDER

Hver dansker sætter i gennemsnit ca. 

,,



Der har stået gulerødder i vores haver siden Christian II’s tid – til 
gavn for både kosten og familieøkonomien. 

”De sølle penge rækker/til lidt mer’ end skattesjov/Når ens kone 

går og trækker/sådan lidt til husbehov”, som Halfdan Rasmussen 

bemærkede. De fylder også stadig mere i indkøbsvognen.

Gulerodens popularitet glæder ernæringsforskere. Den indeholder 

både A-vitamin og mange kostfi bre, som kroppen har brug for. Og nu 

er der blevet mere at glæde sig over: Mini-udgaven, snackguleroden, 

er på få år blevet en stor salgssucces. Til alles overraskelse har slik 

fået en seriøs udfordrer.
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spises direkte fra posen. Især i de 
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samlede forbrug af gulerødder op.
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Mange forældre og ernæringseksper-
ter har længe drømt om et sundt og 

attraktivt alternativ til slik. Noget der 
kan udfordre det fede og sukkerholdige 

slik, når man er lækkersulten og har brug 
for en snack. 

Selvom det kan lyde som en overkommelig 
opgave, har man indtil for nylig ikke haft særlig 
meget held. For mens vi spiser mere frugt og 

grønt, spiser vi på samme tid stadig mere slik.1  

En fl yvende start
Men nu har snackguleroden, en lille variant af den 
normale gulerod, uventet fået folk til at ”snacke“ 
sundt. Snackguleroden så dagens lys i Irmas 
butikker i foråret 2003, men først efter en større 
og bredere satsning i Coop i sommeren 2007 tog 
salget for alvor fart. Siden da er det nærmest eksplo-

deret,4  og det er 
ikke uden grund: 
Den sunde snack 
smager godt, den 
er nem at have i ta-
sken, og den har en 
pris, der kan konkur-
rere med slikket. 

Det meste af salget af snackgulerødder er mersalg, 
beretter Henrik Nielsen, der er chef for grøntsager i 
Coops indkøbsafdeling. Til hans egen overraskelse 
er det muligt at sælge poser med 250 g snackgule-
rødder side om side med 2 kg poser med alminde-
lige gulerødder. Vel at mærke til samme pris på 10 
kr.5 Det kunne jo lyde som en fed forretning, men 
Coop tjener ikke procentuelt mere på de små gu-
lerødder. Snackgulerødderne kræver håndarbejde, 
mens almindelige gulerødder håndteres maskinelt. 
Det gør snackrødderne mange gange dyrere at 
fremstille.

I dag fører Coop fl ere varianter af snackgulerød-
derne – ”Små sprøde“, ”Jumbo“ og de økologiske 
Änglamark – som nu er den største vare inden for 
gulerodskategorien med en stor del af omsætning-
en. Det er sket på blot tre år og er en imponerende 
markedsandel for et nyt produkt. De små rødder har 
fået en fl yvende start og ligger nu i front.

Kigger man på forbrugernes holdninger anno 
2010, er gulerødder da også blevet trendy, efter 
at de i mange år at er blevet betragtet som kedelig 
basiskost. Især en del ældre fornemmer ændringen: 
Besvarelserne i ”Sundhed og forbrug 2010“ viser, 

Der skal fl ere kostfi bre til

Danskerne spiser i dag ca. 400 g frugt og grønt om 

dagen.2 Det er bl.a. vigtigt, fordi det indeholder mange 

kostfi bre. Men det er 200 g mindre end den anbefalede 

mængde. 

 

Kun 10 pct. af mændene og 17 pct. af kvinderne får de 

anbefalede 25-30 g kostfi bre om dagen. Sammenlignet 

med svenskerne spiser danskerne dog mere frugt og 

grønt, ca. 25 pct. mere pr. person. Det er navnlig i første 

halvdel af 2000’erne, at danskerne har spist sig i front.3



at 59 pct. af de +55-årige mener, at gulerødder er 
blevet moderne igen, mens det for de -35-årige kun 
er 32 pct. Hvor gulerødder af mange mænd for 25 
år siden blev opfattet som kaninfoder, mener kun 
17 pct. af mændene i dag, at ”det ikke rigtigt er 
min stil at spise rå gulerødder“. Det tilsvarende tal 
for kvinderne er ikke overraskende på kun 8 pct.

Undersøgelsen tyder også på, at tilgængeligheden 
betyder meget: To tredjedele af de unge tror, at de 
ville spise fl ere, hvis der altid var spiseklare gulerød-
der i nærheden, mens andelen blandt ældre er små 
50 pct. 

Det sociale potentiale
Men hvorfor er det snackguleroden, der får forbru-
gerne til at spise sundt til mellemmåltid og ikke 
æbler og bananer, der også er billige, lette at gå til, 
rige på kostfi bre og vitaminer og har en sød smag?
 
Måske skal man fi nde forklaringen i, at snackgu-
lerødderne – der ikke blot er en udpint udgave af 
de almindelige gulerødder, men sin helt egen sort 
– kan lidt mere med det sociale. Deres lille størrelse 
gør, at det er let at skabe samme ”dele-fællesskab“ 
om en pose snackgulerødder som om en pose 
skumfi duser eller saltmandler. De har det, forskerne 
kalder delepotentiale.

Typisk er usunde snackprodukter som f.eks. pom-
fritter eller små chips det foretrukne valg for snack 
til hyggestunder.6 Et studie af danske børns mellem-
måltider viser, at børn med sundere kostvaner kun 
får slik og sodavand, når de er sammen med deres 
familie eller venner, og kun når der er en særlig 

anledning, f.eks. en landskamp.7 At kunne dele og 
være sammen om at spise noget er en ekstra kvalitet 
ved nogle fødevarer. Og den kvalitet har snackgule-
rødderne. 

Om det er snackgulerøddernes delepotentiale, der 
har gjort dem til den store succes, de er i dag, er 
uvist. Og i hvor stor udstrækning kunderne vælger 
snackgulerødder frem for chips og karameller, ved 
man endnu intet præcist om.

Måske har forbruget også af og til et sundhedspæ-
dagogisk sigte: Ifølge ”Sundhed og forbrug 2010“ 
spiser 27 pct. af småbørnsfamilierne gulerødder 
dagligt mod 13 pct. af dem, der bor alene. På 
ugebasis er de samme andele 73 pct. og 40 pct. 
Det er vel i den sammenhæng også interessant, at 
ikke færre end 72 pct. har opdaget, at gulerødder 
kan tilsættes til mange retter, næsten uden at man 
opdager det.

Frugtfjolserne

I efteråret 2009 lancerede Coop syv nye frugt- og 

grøntprodukter, bl.a. snackagurker, slikærter, 

snackgulerødder, kernefri druer og snacktomater. 

Produkterne er en del af et snackunivers for børn 

og udviklet i samarbejde mellem Coop og tegneren 

Anders Morgenthaler. Målet er, at mange børn vil få 

et nyt og bedre forhold til frugt og grønt og dermed 

sundere kostvaner. 



Markedsføring i børnehøjde
Coops succes med snackgulerødderne har inspire-
ret fl ere dagligvarekæder til at markedsføre frugt 
og grønt med en høj grad af ”convenience”. Det er 
den slags produkter, som er lette at spise8 og dele. 
Markedsføringen henvender sig til børn og sigter 
bevidst på at udfordre slikmarkedet. 

F.eks. har Coop skabt det sunde snackunivers, 
Frugtfjolserne, i samarbejde med tegneserietegne-
ren Anders Morgenthaler. Og Føtex fra konkurren-

ten Dansk Supermarked markedsfører nu en serie 
af poser med frugt i mundrette stykker i samarbejde 
med de kendte tøjdukker Kaj og Andrea.
 
Gode placeringer
Kæderne Kvickly og Dagli’ Brugsen er gået et skridt 
videre. I deres butikker har man haft standere 
med frugt- og grøntsnack stående helt fremme ved 
kassen. Det er en af de bedste placeringer en vare 
kan få i supermarkederne – fordi den indbyder til 
impulskøb, mens man venter i køen.
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Danskerne bruger fl ere penge på gulerødder 



Studier fra bl.a. USA viser, at det er nødvendigt at 
give frugt og grønt gode placeringer i butikkerne, 
hvis man vil fremme sunde kostvaner.9 Ud over 
at de sunde varer naturligvis skal være attraktive, 
smage godt og kunne fås til en rimelig pris, skal de 
også være lette at få øje på.

Når det handler om at give sunde varer en central 
placering i butikken har Kvickly og Dagli’ Brugsen 
– og også Irma – været helt fremme i skoene. Nu 
mangler vi bare, at ordningerne bliver gjort perma-
nente. Det vil sikkert få salget af egnede produkter 
– som snackgulerødderne – endnu højere op.

God produktudvikling
Selvom snackgulerøddernes succes har været over-
vældende, er den ikke kommet ud af den blå luft. 
For fl ere ting skal gå op i en højere enhed, hvis man 

skal få succes med et nyt produkt, fortæl-
ler chefen for grøntsager i Coops ind-

købsafdeling, Henrik Nielsen. Det 
kræver godt samarbejde og lyst til 
at eksperimentere hos både pro-
ducent og detailhandel. Og det 
kræver mod, for eksperimenter 
kan være økonomisk risikable. 

Men snackgulerodens salgssucces 
viser, at det kan betale sig at eksperi-

mentere og produktudvikle. Og det viser, at det er 
muligt at tjene penge på at markedsføre det sunde 
alternativ. I Coop har man da også fået øjnene op for 
mulighederne i at udvikle nye grøntprodukter – og 
blod på tanden til at gøre det.

Ifølge kategorichef Henrik Nielsen er der stadig et 
kæmpe potentiale navnlig inden for ”convenience”. 
Det hele startede egentlig med de små vaskede kar-
tofl er, ”Små nye kartofl er fra Mallorca“, som Coop 
lancerede for 10 år siden. Alle grinede dengang af 
initiativet, men det blev en succes. Mallorca-kartof-
lerne var et af de første eksempler på, at dagligva-
rehandlen imødekommer forbrugernes behov for 
sund mad, der er let at tilberede. 

Og Henrik Nielsen ser en lige linje mellem de små, 
vaskede kartofl er og snackgulerødderne. For det 
grønne ligger i tiden og har i dag en større plads i 
forbrugernes bevidsthed. ”I gamle dage var grønt 
tilbehør. Vi tror på, at billedet vender, og at grønt 
i fremtiden bliver hovedingrediensen i et måltid. 
Her er der brug for ”convenience”-produkter, som 
imødekommer forbrugernes knappe tid“.

 



1 Danskernes Kostvaner 2010, DTU 

 Fødevareinstituttets, s. 117.
2   Danskernes kostvaner 1995-2006, DTU 

 Fødevareinstituttet, 2008.
3   Forebyggelseskommissionens Rapport 2009,  

 s. 37.
4   I de tre år, Coop har solgt snackgulerødderne, har 

man hvert år haft udsolgt, langt før sæsonen var slut. 

Fra 2008/09 til 2009/10 fordoblede man antallet 

af solgte poser. Coop får nu en spansk leverandør 

til at producere snackgulerødder som supplement 

til de danskproducerede for at kunne følge med 

efterspørgslen.
5  Prisudviklingen for gulerødder gør, at der er spil-

lerum for nye produkter til højere priser. I 1970 

kostede 1 kg gulerødder 2,6 kr. I 2008 lå prisen på 

8,3 kr.. Modsat prisen for f.eks. groft rugbrød, der i 

samme periode er steget væsentligt mere – fra 1,42 

kr. i 1970 til 17,86 kr. i 2008 (ifølge Statistisk 

Årbog, Danmarks Statistik, 2009, s. 236). Dan-

skernes forbrug i kr. på gulerødder har været pænt 

stigende gennem en 12-årig periode. Den gennem-

snitlige husstand brugte således: 1995: 132,18 

kr.; 1998: 155,37 kr.; 2001: 153,08 kr.; 2004: 

172,56 kr.; og 2007: 204,99 kr. (ifølge Forbrugs-

undersøgelserne, Danmarks Statistik). Det er en 

stigning på 55 pct. (dog eksklusiv prisregulering), 

inden snackgulerødderne kom på markedet.
6  Mange børn og unge beretter, at det er hyggeligt at 

dele en tallerken pomfritter med vennerne. Men er 

pomfritterne en del af aftensmaden, tilhører de én 

alene, og så er det ikke længere tilladt at tage uden 

at have fået lov (ifølge Mine Sylow, Tredje Halv-

leg – en undersøgelse af børn og unges madkultur i 

sportshaller, Kræftens Bekæmpelse 2005).
7  Husby, Heitmann og O’Doherty Jensen, Meals and 

snacks from the child’s perspective: the contribution 

of qualitative methods to the development of dietary 

interventions, Public Health Nutrition 2009, 12, s. 

739-47).
8  Man skal bl.a. ikke bruge tid på at tilberede   

 dem.
9  Ida Husby og Ulla Toft, Sundhed og dagligvarehan-

del – en international vidensopsamling, FDB 2010.

Noter
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FIGUR 1.6.2 – Opmærksomhed og holdninger 
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Opmærksomhed og holdninger til sundhed følges ad det meste ad vejen. Dog er der ingen 

nævneværdig forskel på ”fokuserede” og ”superfokuserede”. Den næstmindste gruppe er dem, der 

slet ikke interesser sig for sundhed.

De ligeglade

De bevidste

De fokuserede

De superfokuserede

De opmærksomme

De engagerede

Kilde: Sundhed  og forbrug 
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indkøbere. FDB Analyse/ 

Zapera. Maj 2010. 

Spørgsmål:

Spørgsmål 1: Hvor enig eller 

uenig er du i hver af følgende 

udsagn om mad og madlavning: 

I realiteten er det blevet skolens 

opgave at lære børn at spise 

sundt. Svarmuligheder: Helt enig, 

enig osv. Her andel negative. 

Spørgsmål 2-5: Hvor enig eller 

uenig er du i hvert af følgende 

udsagn om sundhed og sunde 

fødevarer: Jeg taler ofte om sund 

mad med andre derhjemme ... 

Dagligvarebutikker bør gøre det 

lettere at vælge sundere varer …

Jeg kan godt lide, når butikker 

sætter fokus på sunde varer med 

f.eks. smagsprøver, tilbud og 

opskrifter ... Jeg synes ikke, at 

slik skal stå og friste lige ved kas-

sen. Svarmuligheder: Helt enig, 

enig osv.
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De opmærksomme søger viden 
De fem spørgsmål i Figur 1.6.2 drejede sig om de ”gratis” holdninger, som man kan 
indtage uden selv at foretage sig noget. Bortset fra at tale om sund mad hjemme, handler 
de om, hvad andre bør gøre. De følgende spørgsmål lægger i højere grad op til, at svarper-
sonen selv skal gøre noget og især skærpe sin viden og fokus. 

Også her er der markante trinforskelle mellem de seks opmærksomhedsgrupper og en 
forskel på fem til otte gange mellem ”de ligeglade” og ”de superfokuserede”.   

FIGUR 1.6.3 – Opmærksomhed og indsats 
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De ligeglade

De bevidste

De fokuserede

De superfokuserede

De opmærksomme

De engagerede

Spørgsmål:

Spørgsmål 1: Hvor enig 

eller uenig er du i hvert af 

følgende udsagn om mad og 

madlavning: Jeg er omhyg-

gelig med kosten, så kroppen 

får de rigtige næringsstoffer..

Spørgsmål 2: Hvor enig eller 

uenig er du i hvert af føl-

gende udsagn om sundhed 

og sunde fødevarer: Jeg vil 

ikke bruge tid på at læse om 

sund mad, f.eks. i medierne 

eller på nettet. Svarmulighe-

der: Helt uenig, uenig osv.

Spørgsmål 3: Hvor sandsyn-

ligt er det, at du ville købe 

fl ere sunde madvarer, hvis: 

Det var muligt at få mere 

information om varerne, 

f.eks. på nettet. Svarmulig-

heder: Helt sikkert, meget 

sandsynligt, sandsynligvis, 

sandsynligvis ikke, helt sik-

kert ikke. De to mest positive 

svarkategorier er lagt sam-

men i fi guren.

Graden af opmærksomhed på sundhed betyder også noget i praksis

Kilde: Sundhed  og forbrug 

2010. Internetsurvey til 3908 

indkøbere. FDB Analyse/ 

Zapera. Maj 2010. 
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Der er egentlig forbløffende mange, der svarer positivt på det lidt husholdningsfrøkenag-
tige spørgsmål om at udvise omhu for kroppens næringsstoffer. Der er endda 10 pct. af 
dem, der er ligeglade med sundhed, der ikke desto mindre er omhyggelige med nærings-
stofferne. Det skyldes næppe afkrydsningsfejl i alle tilfælde, men kan evt. bunde i svarper-
sonens interesse for f.eks. fysiske præstationer, søvnrytme eller udseende. 

Det er også værd at bemærke sig, hvor mange der gør brug af omtalen i medier m.m. om 
sund mad, og at en pæn andel blandt de mere opmærksomme efterspørger fl ere fakta om 
varerne. 

Hvem fortryder mest?     
Det er rimeligt at gå ud fra, at dem der er mest opmærksomme på sundhed, når de køber 
ind, også er dem, der har mindst at fortryde bagefter – i hvert fald når det gælder sund-
hed. Med det udgangspunkt kan man kun blive overrasket over Figur 1.6.4.  

 FIGUR 1.6.4 – Opmærksomhed og idealer 
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 Jo mere man fokuserer på sundhed, jo mere vil man lave om på

De ligeglade

De bevidste

De fokuserede

De superfokuserede

De opmærksomme

De engagerede

Kilde: Sundhed  og forbrug 

2010. Internetsurvey til 3908 

indkøbere. FDB Analyse/ 

Zapera. Maj 2010. 

Spørgsmål:

Spørgsmål 1 og 3: Hvor enig 

eller uenig er du i hvert af føl-

gende udsagn om sundhed og 

sunde fødevarer: Når jeg har 

købt noget usundt fortryder 

jeg det ofte bagefter ... Det er 

min plan at blive bedre til at 

købe sundt ind. Svarmulighe-

der: Helt enig, enig osv.

 

Spørgsmål 2: Hvor sandsynligt 

er det, at du ville købe fl ere 

sunde madvarer, hvis: Jeg/vi 

var bedre til at modstå fristel-

sen til at spise alt det usunde 

alt for hurtigt. Svarmulig-

heder: Helt sikkert, meget 

sandsynligt, sandsynligvis, 

sandsynligvis ikke, helt sikkert 

ikke. De to mest positive svar-

kategorier er lagt sammen i 

fi guren.
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Også her ser vi trappen meget klart: Jo større sundhedsopmærksomhed, jo oftere fortry-
der man et usundt indkøb. Det kan måske hænge sammen med det næste spørgsmål, 
der godt nok ikke blev stillet i den spørgeteknisk set mest ideelle sammenhæng, men 
som ikke desto mindre viser samme fordeling: Jo mere sundhedsopmærksom, jo mere 
synes man også, at familien savner mådehold med hensyn til det usunde. I det hele taget 
opleves afstanden mellem idealer og praksis som større, jo mere sundhedsopmærksom 
man er: Hvor hver fjerde af ”de ligeglade” planlægger at tage skeen i den anden hånd, er 
det samme tilfældet for to tredjedele af ”de fokuserede”. 

En forklaring kan være, at det ikke altid er dem, der har størst grund til fortrydelse – eller 
potentiale for forbedring – som rent faktisk også gør det. Man kan sagtens forestille sig, 
at nogle bliver mere opmærksomme på, hvor langt man er fra målet, jo mere de bliver 
optaget af sundheden. I visse tilfælde kan det ligefrem få et sygeligt, neurotisk præg.

En anden forklaring kan være, at de mere sundhedsbevidste ofte har en konkret grund til 
at passe mere på end andre: De har et helbreds- eller vægtproblem, og så kan en lille tur i 
grøften langs dydens smalle sti godt betragtes som et stort fejltrin. En tredje forklaring er, 
at de meget sundhedsopmærksomme ikke køber særlig sundt ind. Den ser vi nærmere på 
i næste afsnit.

De sundhedsopmærksomme på indkøb
Som det fremgår af Figur 1.6.5, er der tydelige forskelle i forbrugsvaner, når det gælder 
gulerødder og groft brød. Næsten tre fjerdedele af ”de fokuserede”/”de superfokuserede” 
spiser gulerødder mindst én gang om ugen mod godt 40 pct. af ”de ligeglade”. Og seks 
ud af ti er begyndt at købe mere groft brød i det seneste år mod fire ud af ti blandt ”de 
ligeglade”. Da de sundhedsopmærksomme antagelig i forvejen stod stærkt blandt grov-
brødsspiserne, er det en stor forøgelse på bare et år, hvis den skal tages helt for pålydende. 
Et andet spørgsmål, der ikke er gengivet i figuren, viser, at godt 40 pct. af ”de fokuse-
rede” har skruet ned for det hvide brød i det seneste år.  
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Også de mindst sundhedsinteresserede spiser groft brød og gulerødder

FIGUR 1.6.5 – Opmærksomhed og realiteter I

Man kan også hæfte sig ved, at forskellen mellem ”de ligeglade” og ”de fokuserede” snæv-
res ind i disse spørgsmål. Det er påfaldende, at over 40 pct. af ”de ligeglade” er begyndt 
at købe groft brød, og at de spiser rå gulerødder så ofte. Naturligvis kan man spise rå gu-
lerødder for sin fornøjelses skyld, eller fordi de efterhånden er let tilgængelige i butikker 
og kantiner, men er det mon hele forklaringen? Også andre steder i ”Sundhed og forbrug 
2010” ser vi tegn på, at ”de ligeglade” alligevel ikke er helt ligeglade. 

Ostespørgsmålet er interessant, fordi trappen her går den forkerte vej: De mest sundheds-
opmærksomme er også mest tilbøjelige til at gratinere ovnretter med ost. Det kan delvis 
forklares med, at fl ertallet stadig svarer uforbeholdent ja til, at ost er sundt. Det er det for 
øvrigt også, hvis det doseres med let hånd. Om ”de fokuserede” gør det i højere grad end 
andre, ved vi ikke. Endelig er der den mulighed, at også de meget opmærksomme på 
nogle punkter er styret af andet end sundhedshensynet. 

De ligeglade

De bevidste

De fokuserede

De superfokuserede

De opmærksomme

De engagerede

Spørgsmål:

Spørgsmål 1: De næste spørgs-

mål handler om gulerødder. 

Hvor ofte spiser du og/eller 

andre i din husstand rå gule-

rødder? Dagligt/næsten dagligt 

... En eller fl ere gange om ugen 

...1-3 gange om måneden ... 

sjældnere. 

Spørgsmål  2: Hvis du tænker 

tilbage på det seneste år, er 

der så sket nogle ændringer 

i hvilken slags brød du køber 

med hjem? Ja, jeg køber mere 

groft brød. 

Spørgsmål 3: Hvor enig eller 

uenig er du i hvert af følgende 

udsagn om ost: Jeg bruger ofte 

revet ost for at gøre en ovnret 

ekstra lækker. Svarmuligheder: 

Helt enig, enig, osv.

Kilde: Sundhed  og forbrug 

2010. Internetsurvey til 3908 

indkøbere. FDB Analyse/ 

Zapera. Maj 2010. 
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Sundhedsopmærksomhed gør mindre forskel på forbrug af pølser og sodavand

Spørgsmål:
  
Spørgsmål 1, 2 og 3: Hvor 

enig eller uenig er du i hvert 

af følgende udsagn om 

sodavand (ej danskvand): 

Jeg køber gerne typer af 

sodavand, som andre i huset 

beder om ... Hvis jeg ikke 

køber sodavand, bliver de 

købt af andre derhjemme 

(svar fra enlige er udeladt) 

... I gennemsnit bliver der 

nok drukket mindst en halv 

liter sodavand om dagen per 

person hjemme hos mig ... 

Svarmuligheder: Helt enig, 

enig osv.

Spørgsmål 4: Hvor ofte bliver 

der spist wienerpølser, grill-

pølser og lignende hjemme 

hos dig/jer: Næsten hver dag 

... Nogle gange om ugen ... 

Nogle gange om måneden.

Storforbrug af sodavand

Pølser flere gange pr. måned

Henter gerne sodavand

Styrer ikke sodavandsforbrug
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Den sidste forklaring bliver sandsynliggjort af de svar, som respondenter har givet på 
deres forbrugs- og indkøbsmønstre, når det gælder sodavand og pølser. I Figur 1.6.6 ses 
f.eks., at der ikke er nogen større forskel på andelen, der gerne henter de sodavand, som 
andre i huset beder om.   

FIGUR 1.6.6 – Opmærksomhed og realiteter II
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Figuren fortæller ikke hele sandheden. Ser man på dem, der ikke uden videre køber soda-
vand med hjem, er der ca. en ud af tre ved-ikke-svar blandt ”de ligeglade” og kun 12 pct., 
der direkte siger nej til at købe sodavand. Blandt ”de fokuserede” er de to tal byttet om. 
Ikke desto mindre er det en stor andel af ”de fokuserede”, der altså køber sodavand med 
sig hjem. Forklaringen kan være den snusfornuftige, at de ikke har ret meget indflydelse 
på, hvor meget sodavand der drikkes i deres husstand. Så kan de lige så godt klare soda-
vandsforsyningen, hvor den er billigst.  

Næste spørgsmål i Figur 1.6.6 tyder på, at det godt kan være en del af forklaringen. Det 
gælder for ca. en fjerdedel af svarpersonerne i alle grupperne, at andre køber de soda-
vand, som de ikke selv slæber hjem. For dem, der lever sammen med én eller flere voksne, 
vil man vel også forvente, at indkøbsønsker ikke censureres af indkøberen – heller ikke i 
en god sags tjeneste.    

For en hel del svarpersoner taler vi desuden om ret beskedne mængder af sodavand, men 
som næste spørgsmål viser, har vi også storforbrugere af sodavand blandt ”de superfo-
kuserede”. De er ikke helt så mange som blandt ”de ligeglade”, men de er ikke så meget 
færre, og der er her slet ingen sammenhæng imellem graden af sundhedsopmærksomhed 
og andelen af storforbrugere. 

En tilsvarende tendens ses i sidste spørgsmål, hvor vi har spurgt til, hvor mange der spiser 
wiener- eller grillpølser nogle gange om måneden. Andelen falder nogenlunde pænt trin 
for trin, men som udgangspunkt skulle man have troet, at der var større forskel på ”de 
fokuserede” (39 pct.) og ”de ligeglade” (51 pct.), når man tænker på, at ”de fokuserede” 
i forvejen har en højere sundhedsprofil. Andelen, som sjældent eller aldrig spiser pølser, 
er i øvrigt ikke særlig forskellig i grupperne bortset fra ”de superfokuserede”, der ligger 
noget højere end de øvrige.

Demografiske variationer 
Det ville måske være nærliggende at tro, at der en tæt sammenhæng mellem de seks 
grupper og så de almindeligt kendte variationer i befolkningen på køn, alder, uddannelse 
osv. Man kunne f.eks. formode, at de superfokuserede især bestod af velstillede kvinder i 
Nordsjælland, mens kortuddannede, mandlige nordjyder var mere ligeglade med sund-
heden. 

Den slags tendenser kan man også finde i tallene, men de er ikke voldsomt stærke. F.eks. 
er der praktisk taget hverken alders- eller indkomstforskelle imellem de seks grupper på 
”opmærksomhedsskalaen”.
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Den fineste sammenhæng finder vi mellem helbred og placering på ”opmærksomheds-
skalaen”. 43 pct. af vores svarpersoner oplyser, at de køber ind med hensyn til én der-
hjemme, der har et helbredsproblem, mens 53 pct. har svaret nej. Blandt ”de ligeglade” 
er det kun 26 pct., der har helbredsproblemer hjemme af en eller anden slags. Andelen 
for ”de bevidste” er 28 pct. ”De opmærksomme” er 42 pct., og blandt ”de engagerede” 
er tallet 47 pct. Blandt ”de fokuserede” og ”de superfokuserede” har nøjagtigt 50 pct. én 
derhjemme med et helbredsproblem, der bliver taget hensyn til.   

Kønsforskellen er tydelig for ydergruppernes vedkommende. Der er tre gange så mange 
mænd som kvinder blandt ”de ligeglade” og dobbelt så mange kvinder som mænd blandt 
”de fokuserede”/”de superfokuserede”. Derimod er der omtrent kønsligevægt i de tre 
mellemgrupper ”de bevidste”, ”de opmærksomme” og ”de engagerede”, der tilsammen 
tæller nærved tre fjerdedele af alle respondenter. 

Uddannelsesforskellene er ligeledes til at få øje på (se Figur 1.6.7). Over halvdelen af ”de 
ligeglade” er eksempelvis mennesker uden anden uddannelse end folkeskolen. Omvendt 
udgør de mellem- og højtuddannede tilsammen næsten en tredjedel af de to grupper af 
fokuserede. 

Men man skal passe på her: Uddannelsesgrupperne er langt fra lige store. Blandt ”de 
superfokuserede” er andelen af svarpersoner uden anden uddannelse end folkeskolen 
omtrent lige så stor (27 pct.) som blandt de mellem- og højtuddannede tilsammen 
(29 pct.). De veluddannede er med andre ord langt i undertal i alle seks grupper, mens 
de folkeskoleuddannede fylder meget i alle grupper. Andelen af erhvervsuddannede og 
personer med kort videregående uddannelse udgør 30-40 pct. af alle seks opmærksom-
hedsgrupper. Det er med andre ord helt forkert at sætte lighedstegn mellem de mest 
sundhedsopmærksomme (eller bevidste) og de bedst uddannede i befolkningen, selvom 
andelen af sundhedsbevidste blandt veluddannede er større end i andre grupper.   

Ser man på familietyperne er par uden hjemmeboende børn størst i alle grupper med 
40-50 pct. efterfulgt af enlige, der udgør ca. en tredjedel af ”de ligeglade”, men også en 
fjerdedel af ”de superfokuserede”. Blandt småbørnsfamilierne er der rigtig mange ”foku-
serede” og ”superfokuserede”, mens skole- og teenagefamilierne fordeler sig ret jævnt på 
de seks grupper.    

De geografiske variationer er også synlige, men billedet er sært broget. Andelen af ”lige-
glade” i Sjælland eller Nordjylland er ca. dobbelt så høj som i Nordsjælland (15-17 pct. 
mod 8 pct.), men andelen af ”fokuserede”/”superfokuserede” er næsten ens (21 mod  
24 pct.).
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Videreuddannelse

Folkeskole

FIGUR 1.6.7 – Uddannelse og opmærksomhed
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KAPITEL 7: 

15 MULIGE PERSPEKTIVER 

I de foregående seks kapitler har vi præsenteret og vurderet statistiske data om holdninger 
blandt omtrent 4.000 af dem, der står for de daglige indkøb til familien Danmark.  

Til syvende og sidst vil vi lægge op til en mere overordnet drøftelse af, hvor resultaterne 
bringer os hen: 
 

 Hvordan skal vi forstå de nye mønstre blandt forbrugerne? 
 Hvordan kan og bør en ansvarsbevidst dagligvarebranche tage bestik af dem? 
 Hvordan kan forbrugere, organisationer, forskere, myndigheder og 

 leverandører spille med på en konstruktiv måde? 

Det er selvfølgelig en diskussion, der hverken begynder eller slutter her. Vi fortsætter den 
i første omgang i rapportens to følgende dele. I anden omgang vil vi føre den med alle i 
ind- og udland, der er optaget af at få forbrug og sundhed til at gå bedre i spand. I første 
omgang vil vi trække nogle af de centrale perspektiver op.

Her kommer de 15 vigtigste: 

1.    Danskerne er i færd med at gøre deres sundhed på langt sigt til et helt 
 anderledes vigtigt omdrejningspunkt for dagliglivet 
 
 Der er en stadig bredere bevidsthed om f.eks. betydningen af kemi i hverdagen 

og næringsstoffer i det, vi spiser og drikker. Opmærksomheden om det vigtige i at 
begrænse fedt og sukker mv. og at undgå allergifremkaldende og hormonforstyr-
rende stoffer er slået an i brede grupper. Den nye bevidsthed påvirker også vanerne, 
ikke mindst kostvanerne, selv om det tager længere tid at ændre vaner end at ændre 
holdning. Til gengæld er der ikke tvivl om, at opprioriteringen af det grønne og det 
grove i kosten såvel som ønsket om skære ned på fedtet og tomme kalorier er mere 
end et forbigående modelune. Over tid vil disse ændringer påvirke hverdagsmaden 
på en måde, som kan sammenlignes med de store kostomlægninger i det 17. og 20. 
århundrede.

2.  Den nye sundhedsbevidsthed skyldes blandt andet, at mange er blevet 
ramt af de såkaldte livsstils- eller civilisationssygdomme

 En meget stor gruppe oplever problemer med overvægt. Blandt indkøbere, der har 
børn i skolealderen derhjemme, køber ikke færre end 58 pct. ind med hensyn til 
én derhjemme, der har problemer med at holde vægten. Andre grupper lever med 
forskellige former for kronisk sygdom, der har betydning for, hvordan de kanter sig 
igennem hverdagen.  
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3.  Den nye bevidsthed skyldes ikke kun den enkeltes konkrete problemer, 
men også at moderne mennesker prøver at forstå og håndtere fælles 
udfordringer

 Den voksende interesse for sundhed er vævet sammen med andre moderne udfor-
dringer  f.eks. på miljø- og klimaområdet, der også spiller en rolle, når vi køber ind. 
Kravene til den moderne forbruger er derfor langt større og bredere end før, da det 
at være ”forbrugerbevidst” simpelthen drejede sig om at købe de bedste varer til den 
billigste pris.

 4.  Sundhedsbølgen har fat i alle større befolkningsgrupper

 Interessen for sundhed er ikke forbeholdt bestemte sociale lag eller grupper. Den 
findes i alle grupper, uanset om vi deler befolkninger op efter køn, alder, geografi, 
indkomst, uddannelse eller familietype. Selv dem, der ikke interesserer sig spor for 
sundhed, er påvirket af de ændrede normer. Det har længe været kvinderne, navnlig 
de forholdsvis veluddannede i byerne, der drev sundhedsbølgen fremad. De er stadig 
forrest, men de er langt fra alene.

5.  Mændene er generelt blevet mere sundhedsbevidste

 Selvom uforholdsmæssig mange mænd ikke interesserer sig for sundhed – og trækker 
alle gennemsnitstal ned – så er mændene ikke så langt bagude, som de har været. 
Der er fortsat rester af en traditionel arbejdsdeling mellem kønnene i hjemmet, men 
kønsforskellen er  givetvis mindre end for 20 år siden, og muligvis skrumper den fort-
sat. Der er en række tegn på, at kvinderne puffer deres mænd i en sundere retning. At 
mænd og kvinder er blevet mere enige betyder, at det bliver lettere at ændre kostvaner 
i mange familier.

6.  Der er tegn på, at sociale forskelle udviskes

 Undersøgelsen tyder på, at f.eks. kortuddannede på nogle punkter bevæger sig 
mindst lige så hurtigt som andre gruppe, når det gælder ”sundhed i indkøbsvog-
nen”. Der er dog stadigvæk forholdsvis flere, der ikke går ret meget op i sundhed 
blandt kortuddannede og i de egne af landet, der er kommet til at hedde ”Udkants-
danmark”.
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7.  Undersøgelsen efterlader ingen tvivl om, at forbrugerne generelt har 
deres sundhedsholdninger med på indkøb

 Tre fjerdedele af dem, der står for indkøbet i danske familier, oplyser selv, at hensy-
net til sundheden spiller en praktisk rolle, når de køber ind. Fire ud af ti oplyser, at 
de tænker mere på sundheden i indkøbssituationen end for et par år siden. Det er 
desuden evident, at graden af opmærksomhed omkring sundhedsspørgsmål – som 
det er målt med undersøgelsens ”opmærksomhedsskala” – er med til at bestemme 
hvilke varer, der havner i indkøbsvognen. Det er i undersøgelsen vist for indkøb af 
groft hhv. lyst brød, forbruget af snackgulerødder og middagspølser samt indkøbe-
rens tilbøjelighed til at sige nej til at købe usunde varer (sodavand). 

8.  Indkøbsvognen er langt fra styret af holdninger alene – og  holdninger-
ne svæver ikke frit i luften

 
 F.eks. spiller ens forhold til mad og madlavning en rolle for, hvor stærkt sundheds-

holdningerne slår igennem. Hvis mad og måltider ikke opleves som en daglig glæde 
– og hvis man selv føler sig inkompetent i køkkenet – er der tendens til, at sundhed 
i maden også nedprioriteres. Vi kan dog ikke se særligt kraftige effekter i denne 
undersøgelse. Et andet aspekt ser ud til at være på retur: Hvor mange førhen satte 
sundhed op over for ”god smag”, er denne modstilling næsten forsvundet blandt 
indkøberne.

9.  Kulturelle påvirkninger er med til at bestemme, hvor stærkt sundheds-
holdninger hos den indkøbsansvarlige i husstanden får lov at styre 
indkøbet

 Rodfæstede forventninger til måltidet, hyggestunden, festen, højtiden og andre af 
dagligkulturens omdrejningspunkter er med til at bestemme, hvad der købes ind. 
Det har ikke været formålet at afdække de kulturelle påvirkningers betydning i hele 
deres bredde med ”Sundhed og forbrug 2010”, men vi har påvist kulturpåvirkning 
for navnlig grillpølser, snackgulerødder og til dels sodavand. Forholdet er bl.a. vig-
tigt, fordi vores vaner og forventninger ikke er naturgivne, selvom nogle af dem har 
rødder i gammel tradition. Tværtimod udvikler vanerne sig gradvis bl.a. på grund af 
nye produkter, valgmuligheder og holdninger.
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10.  Familiens holdninger til sundhed spiller en hovedrolle for, hvad der 
købes ind

 I familier, hvor der købes ind med hensyn til én, der gerne vil leve sundt, er der ca. 
dobbelt så stor sandsynlighed for, at man også er opmærksom på fedt, unødvendig 
kemi og tilsætningsstoffer. Man er dobbelt så tilbøjelig til at bevæge sig til en anden 
dagligvarebutik end den nærmeste for at få sundere varer og til at læse om sund 
mad. Og opmærksomheden omkring sukker i maden er tre gange så høj hos svar-
personer, der oplyser, at de tager hensyn til nogen hjemme, der gerne vil  
leve sundt, som hos dem, der ikke har en sundhedsengageret hjemmefront.

 11. Børnene ser ud til at bremse udviklingen i mange familier
 
Blandt småbørnsforældre forventer hele 10 pct., at deres mad vil blive vraget, hvis 
den gøres sundere. Tallene for skole- og teenagefamilierne er hhv. 8 og 7 pct. Ca. 
hver femte teenageforælder imødeser kritik for at være blevet for frelste, hvis de lader 
sundhedshensynet veje tungere end nu. Mange forældre er bekymrede over børnenes 
kalorieforbrug, men kæmper en ulige kamp i en verden, hvor sukker i store mæng-
der (bl.a. som i sodavand) opleves som en naturlig del af hverdagen. Selvom flertallet 
bestemt afviser at overlade madopdragelsen af børnene til skolen, tyder noget på, at 
mange forældre har behov for opbakning fra det omgivende samfund til at håndtere 
denne del af opdragelsen.       

12.  Der er et bredt ønske hos forbrugerne om, at dagligvarehandlen 
 prioriterer sundhedshensynet højere end nu

 Butikkerne behøver ikke at fremstille sig selv som det neutrale marked, hvor kun-
derne vælger frit. Et stort flertal ser gerne, at butikken promoverer det sunde med 
smagsprøver m.m. Og to ud af tre ser kritisk på, at butikken modarbejder sundheds-
hensynet, som det sker, når den frister kunderne i kassekøen med slik.   
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13.  Forbrugerne ønsker generelt, at dagligvarebutikkerne gør de sunde valg 
lettere for deres kunder

 Det kan gøres ved, at butikkerne inspirerer sine kunder til at bruge grøntsager og 
andre ingredienser i en sund sammenhæng. Ca. en fjerdedel af forbrugerne ønsker 
sig flere nemme løsninger for at fremme sundheden – i form af sunde færdigretter, 
convenience food og en mere målstidsorienteret indretning af butikkerne. Ønsket 
er især udtalt blandt småbørnsforældrene, og det kunne måske også være med til at 
styrke andre grupper, der ikke synes, de har tid, overskud eller kompetence til at være 
så sunde som de gerne ville. 

14.  Mere end fire ud af ti  finder det sandsynligt, at  de ville købe sundere 
ind, hvis de kunne få mere at vide om de varer, de bruger, f.eks. på 
 internettet

 Bedre adgang til viden om centrale dagligvarer kunne således danne basis for en ny 
form for dialog mellem vidende forbrugere, leverandører og dagligvarebutikker.

15.  Sundhed er for alvor ved at blive et konkurrenceparameter

 Næsten fire ud af ti oplyser, at de ind imellem vælger den nærmeste butik fra, fordi 
udbuddet ikke er sundt nok. Det vidner om, at butikkerne har læst forbrugernes 
signaler rigtigt:  Det er ikke mindst på sundhedsområdet, at kampen om kunderne 
kommer til at foregå. Det vil skabe en ny dynamik: Vi står bare ved begyndelsen til en 
fremtid, hvor forbrugerne og butikkerne skal finde hinanden på nye præmisser.
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Om Sundhed og forbrug 2010

Undersøgelsen ”Sundhed og forbrug 2010” er gennemført af FDB Analyse som en 

internetsurvey til medlemmer af Zaperas Danmarkspanel i maj 2010. Bruttostik-

prøven består i alt af 4.295 respondenter over 18 år, der blev vejet på køn, alder og 

geografi. Derefter blev respondenter, der står for mindre end 20 pct. af husstandens 

indkøb, filtreret fra, således at nettostikprøven udgør 3.908 personer.  

Materialet er analyseret for variationer i svarfordelingen med hensyn til køn, alder, 

uddannelse og husstandsindkomst. 

Der blev desuden gennemført en analyse efter geografiske kriterier, der svarer til 

FDB’s valgdistrikter. Dog blev hovedstadsområdet inddelt i fire grupper på basis 

af det socioøkonomiske indeks (2009), der afspejler kommunernes økonomiske og 

sociale situation, bl.a. deres sociale byrder, som danner grundlag for tildeling af 

bloktilskud. 

De fire grupper  
A)  Gribskov, Frederikssund, Egedal, Rudersdal, Hørsholm, Hillerød, Allerød,  

 Furesø, Vallensbæk, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Dragør.

B)  Frederiksberg, Gladsaxe, Tårnby, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs.

C)  Ballerup, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Rødovre og Bornholm. 

D)  København, Brøndby, Ishøj o g Albertslund. 

Endelig er der foretaget en opdeling efter familietype, der især fokuserer på  

børnenes alder som kriterium. 

Familietyperne
1)  Enlige.

2)  Par uden hjemmeboende børn under 18 år.

3)  Småbørnsfamilier med en eller flere voksne og mindst ét barn i intervallet 0-6 år.

4)  Skolebørnsfamilier med en eller flere voksne og mindst ét barn, hvor yngste

 barn er i aldersintervallet 7-12 år.

5) Teenagebørnefamilier med én eller flere voksne, hvor yngste barn er i 

  aldersintervallet 13-18 år.

6)  Andre.
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Ud over de demografiske fordelinger er der udviklet et såkaldt additivt indeks, hvor 

vi har opdelt forbrugerne efter deres sundhedsinteresse. 

Respondenterne er blevet bedt om at tage stilling til 17 spørgsmål 

der tilsammen udgør de sundhedsaspekter, som vi vurderer som de vigtigste i  

forhold til dagligvareindkøb. Svarene er underkastet en faktoranalyse, der udskilte 

fem selvstændige dimensioner i spørgsmålene: 

1)  Er optaget af fedt, sukker og lignende i kosten; 

2)  Er optaget af tilsætningsstoffer i maden, kemi og allergi; 

3)  Bruger mange ressourcer på at leve sundt 

  (f.eks. i form af tid, penge og opsøgning af information); 
4)  Køber helsekost og kosttilskud; 

5)  Er parat til at bevæge sig længere end nødvendigt for at købe sundt ind. 

Hver dimension tildeles et point, og respondenterne er inddelt i seks kategorier 

efter, hvor mange af disse point, de hver især ”scorede” i det additive indeks. 

Se nærmere om metoden i Bilag 2.  
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Noter

1 Er sundhed et personligt valg?, TrygFonden/Mandag Morgen 2006, s. 60-61.

2  Vi kan leve længere og sundere, Forebyggelseskommissionen 2009, Anbefaling 27, 
s. 397.

3 F. Diderichsen og P.E.S. Christensen, Politikens kronik 11. marts 2010.
 
4  I sammenligning med de højtuddannede mænd kan de se frem til otte færre leveår 

uden belastende, langvarig sygdom. For kvindernes vedkommende er tallet syv år. 
Blandt de helbredsproblemer, der optræder mere end dobbelt så ofte hos kortuddan-
nede som højtuddannede er forhøjet blodtryk, diabetes og hjerte-karsygdom. (Ifølge 
Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, Statens Institut for Folkesundhed 2005).

 
5  Diderichsen, Harbroe og Nygaard,  At prioritere ulighed i sundhed – analysestrategi og 

resultater for Københavns Kommune. 
   

6 Ekholm m.fl., Sundhed og Sygelighed i Danmark 2005 – og udviklingen siden 1987, 
 Statens Institut for Folkesundhed 2006. 

7  Tallene for børn og unge er fra Skoleundersøgelsen, Københavns Universitet 2006, 
mens tallet for voksne er fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, Statens Institut 
for Folkesundhed 2005. Herefter Forebyggelseskommissionen 2009: Vi kan leve 
længere og sundere s. 44. 

8   I øvrigt er de veluddannede også de yngre befolkningsgrupper. Og der er en klar 
tendens til, at sundhedsbevidstheden vokser med alderen. Når uddannelse ikke slår 
tydeligere igennem, er der med andre ord en alderseffekt, der trækker den anden vej.

9  Interview med Jesper Højberg 9. april 2010 v/ Ida Husby, Svend Guttormsen og 
Jacob  Andersen. 

10   Alan Petersen og Deborah Lubton, Sage Publications 1996, s. 15 ff. The New Public 
Health – Health and self in the age of risk.

11   I Hovedstadsområdet er kommunerne delt i fire grupper på basis af det socialøko-
nomiske indeks (2009), hvor kommunegruppe 1 består af de mest velstillede og 
kommunegruppe 4 af de mindst velstillede. Kommunegruppe 1 omfatter følgende 
kommuner i det nordlige Sjælland: Gribskov, Frederikssund, Egedal, Rudersdal, 



D E L  1

FORBRUGERNE

Hørsholm, Hillerød, Allerød, Furesø, Vallensbæk, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og 
 Dragør.

12  En nærmere analyse finder ganske vist statistisk signifikante sammenhænge mellem
 dem, der finder det sunde besværligt at lave, og dem, der ikke bryder sig om det og 
  heller ikke tror, at det vil blive spist af andre. Disse sammenhænge er dog ikke  
 særligt stærke.

13 Det har sandsynligvis betydning, at ”Sundhed og forbrug 2010” er gennemført få  
 måneder efter den ophedede debat om offentlig bespisning i daginstitutioner.
 
14 Der kan ligge en urbaniseringsfaktor gemt i disse data, der ikke er analyseret til  
 bunds. Vi kan således ikke sige, om dem, der fravælger den lokale butik af 
 sundhedsmæssige grunde, især er folk på landet, der kører forbi døgnmarkedet på  
 tanken og ind til dagligvarebutikken i byen, eller om det er byboerne med mange 
 valgmuligheder, der trækker tallet op. Antagelig er der flere effekter, der trækker 
 i forskellig retning.  

15  Derimod findes der variationer mellem de fire socioøkonomiske kommunegrupper 
 i hovedstadsområdet. De forekommer dog at være tilfældige, hvilket ikke er så 
 underligt, da der hverken er indkomst- eller uddannelseseffekter at spore i 
 svarfordelingerne på disse spørgsmål.

16  Opdelingen er inspireret af Holm og Kildevang, Consumers’ views on food quality 
– A qualitative interview study, Appetite 27, s. 1-14 (1996).  Andre segmenterings-
modeller er overvejet, men ikke fundet egnede i sammenhængen. Food Focus-
analyser fra Jysk Analyse viser, at der er meget betydelig sundhedsinteresse i næsten 
hele befolkningen, men formår ikke at indfange de interessante forskelle, der som 
bekendt også er. De mere klassiske livsstilsmodeller krydser akserne idealisme vs. 
materialisme, hhv. traditionalisme vs. fornyelse, hvilket ikke anses for særlig egnet til 
at prædikere en bestemt sundhedsprofil på indkøb, idet sundhedsbevidstheden er 
en mangedimensional størrelse og kan findes i forskellige varianter i alle kvadranter 
i modellens værdikort. Segmenteringen i de såkaldte Mosaic 2007 fra Geomatic 
Aps. er en uhyre avanceret segmentering, der sandsynligvis kunne give interessante 
resultater, men den lader sig ikke indpasse i denne analyses rammer.
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For ikke særlig mange år siden blev der groft sagt stillet to sundhedskrav til dagligvarebu-
tikkerne: De skulle håndtere madvarer, så forbrugeren ikke blev syge af at spise dem, og 
de skulle sørge for at emballere farlige kemikalier på en måde, så børn og fulde folk ikke 
kom til at drikke dem ved en fejl. 

I dag er kravene heldigvis langt mere detaljerede. Nogle er kontante forbud og påbud 
fra danske myndigheder, internationale standarder, domstolene m.m. Andre krav er alt 
andet end kontante og svære at få hold på. 

Det gælder naturligvis i første række de mangfoldige og skiftende krav, som kunderne 
stiller, og som ikke bare kan koges ned til nogle få, fyndigt formulerede ”megatrends”. 
Det gælder også de opfordringer om at bidrage til folkesundheden, der regelmæssigt 
fremsættes af politikere, forskere og meningsdannere. Det er f.eks. ikke særlig klart, 
hvordan butikkerne skal bære sig ad med at efterkomme opfordringen fra regeringen 
om at ”fremme udbuddet og tilgængeligheden af sunde fødevarer”, eller fra eksperterne 
i Forebyggelseskommissionen om at ”gennemføre tiltag, der mindsker synligheden af 
usunde fødevarer i detailhandlen”.1

Det er småt med konkrete, velunderbyggede forslag fra eksperterne. Der er ganske enkelt 
ikke særlig meget dokumenteret erfaring at bygge på – heller ikke fra udlandet.2 Det 
gælder i øvrigt ikke bare sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i 
butikken, men i det hele taget.3

Hertil kommer, at dagligvarebranchen i mange henseender er en tung størrelse. At butik-
ker og kæder er underlagt økonomiske begrænsninger er kun isbjergets synlige top. Und-
er kravene om rentabilitet findes et væld af traditioner og systemer, der styrer dagligda-
gens rutiner, butikkernes indretning, leverandørstrategier, markedsføring, lønsystemer, 
uddannelse af medarbejdere mv.

Det betyder, at dagligvarehandlen i de kommende år skal bruge rigtig mange ressourcer 
på at komme på højde med samfundets ønsker. Hvordan kan og bør butikkerne under-
støtte befolkningens erklærede ønske om at leve mere sundt? Hvordan kan støtten blive 
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mere effektiv og række ud til flere? Spørgsmål som disse er uomgængelige, og de kan 
godt ende med svar, der ligger et stykke fra den måde, vi typisk tænker forretning i dag. 

Samtidig er der hårdt brug for at få konkretiseret og afprøvet nye ideer til, hvordan 
 butikkerne kan arbejde med delvis nye roller i praksis. Det kræver ikke bare nytænkning i 
branchen selv, men en vilje til samspil og konstruktiv dialog i samfundet udenom. 

I de følgende kapitler lægger vi op til sådan en dialog fra fire forskellige vinkler: Kapitel 1 
drejer sig om, hvordan dagligvarehandlen har taget fat på de generelle forventninger om 
at udvise større samfundsansvar på bl.a. sundhedsområdet. Kapitel 2 beskriver en række 
konkrete strategier til sundhedsfremme, som er på tegnebrættet eller på vej til at blive 
afprøvet i praksis: ”Sund space management”, kalorieregnskabet, uddannelse af medar-
bejdere og kunder og nye elektroniske indkøbsmuligheder m.m. 

Kapitel 3 drejer sig om mærkningsordninger som en genvej igennem en stadig mere 
krævende indkøbssituation. Kapitel 4 tager hul på diskussionen om indkøbet som en 
del af hverdagslivets aktivitetsmønstre i bredere forstand. Hvordan kan vi arbejde med 
hverdagens rammer, så de sunde valg også opleves som de mest nærliggende og naturlige 
for stadig flere? I det femte og sidste kapitel gør vi en kort status til brug for videre debat 
– og dialog.   
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Dagligvarehandlen har ambitioner, og de er anderledes, end de plejer at være. En gang 
drejede det sig om godt købmandskab – hvad enten man nu var selvstændig købmand 
eller den lokale brugsforening. Man ville tilbyde kunderne et pænt udvalg af fødevarer, af 
god kvalitet og til en fordelagtig pris. Og naturligvis samtidig tjene penge på det. Alt det 
vil man stadig. Men næsten samtlige danske supermarkedskæder vil i dag mere end det. 
Man tilbyder i stigende grad forbrugeren en forvisning om, at der bliver taget godt hånd 
om det hele, så forbrugeren uden dårlig samvittighed eller fare for eget helbred kan købe 
kyllinger fra Bornholm og bananer fra Costa Rica.

Dagligvarehandlen har stillet krav til hygiejne, dyrevelfærd, miljø og arbejdsforhold osv., 
der gør, at forbrugeren kan være sit indkøb bekendt – eller træffe et andet valg med åbne 
øjne. ”Nogle kalder det for ’CSR’ – corporate social responsibility. Virksomhedernes 
sociale ansvar. Vi kalder det bare for ansvarlighed”, som det formuleres på Dansk Super-
markeds hjemmeside.

Ansvarlighed i 13 punkter 
Ansvarlighedstænkningen har gjort klima, bæredygtighed, etisk handel, sundhed og føde-
varesikkerhed til vigtige ord i dagligvarehandlens sprog. Der tales naturligvis i forskellig 
dialekt fra én kæde til en anden, og angrebsvinkler og prioriteter er forskellige. Sundhed 
(og miljø/økologi) er dog centrale begreber i alle større kæder i dag.  

Det har det været i mange år, ikke mindst i markedsføringen. Alligevel medgiver de fleste, 
at der skete noget, da Dansk Erhverv sammen med branchen og regeringen i marts 2007 
tog fat på at formulere det, der senere blev kendt som ”13-punktsplanen”. Planen er den 
samlede danske detailhandels hensigtserklæring om, hvad man kan og vil gøre for at 
bekæmpe fedme i befolkningen. Her finder man bl.a. tanker om energireducerede varer, 
mere spiseklart frugt og grønt i butikken, begrænsninger på pakkestørrelser på slik og 
sodavand, erhvervsuddannelser med ernæringslære, uddannelse af skolelever til at forstå 
næringsdeklarationer. Og en del mere. 

”13-punktsplanen” er først og fremmest resultatet af Dansk Erhvervs anstrengelser. Her 
var man bekymret for en stigende tendens til, at dagligvarehandlen blev det håndklæde, 
andre tørrede deres ”snavsede” fingre af i, og man ville nødig havne i rollen som den, der 
lader stå til. Med planen skulle man i offensiven og selv være med til at sætte rammerne.

John Wagner, direktør i De Samvirkende Købmænd, ser gerne, at planen bliver udbygget 
med flere punkter. For dagligvarehandlen skal være proaktiv på området, mener han, 
og peger på tre konkrete initiativer, han gerne så inkluderet i planen: 1) At holde fedt-
procenten nede på bestemte varer, f.eks. ikke at sælge kød med en fedtprocent på over 
12 pct. 2) At begrænse markedsføringstiltag så f.eks. rabatkuponer ikke kommer til at 

KAPITEL 1: 

DEN ANSVARLIGE DAGLIGVAREHANDEL
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omfatte usunde varer som slik og sodavand, når de indføres i butikkerne.4 3) At begrænse 
portionsstørrelser på f.eks. sodavand og reducere 2 liters sodavandsflasker til maksimalt 
1,5 liter (om portions- og pakkestørrelser: Se Sodavaner, Del 3).

Det er navnlig, når målene bliver konkrete – og får opbakning fra de to helt store aktører, 
Coop og Dansk Supermarked – at dagligvarehandlen for alvor rykker. Så langt er man 
ikke i dag. Og de tre initiativer er af mange grunde ikke helt enkle at gennemføre. Bl.a. 
er Konkurrencestyrelsen ikke begejstret for planen og følger med vagtsomme øjne alle 
tendenser til såkaldt ”samordnet praksis”.  

Derimod er der taget et væld af initiativer på kæde- og butiksniveau, der skal hjælpe 
forbrugeren til at købe sundere ind. Nogle supermarkedskæder som f.eks. SuperBrugsen 
og Kvickly har gennemført uger med 20 pct. rabat på al økologi. Løvbjerg har i perioder 
”afskaffet” momsen på al løs frugt. Stort set alle supermarkedskæder har ”oprustet” frugt- 
og grøntafdelingerne – også i tilbudsaviserne. Det gælder også de helt små købmænd. 
Andre, som f.eks. Irma, afstår fra at give rabat på usunde varer som f.eks. slik, når man 
køber flere pakker ad gangen.

Føtex har sammen med ernæringseksperter udviklet en særlig hyldemærkning, der gør 
det lettere at finde varer med lavt indhold af fedt eller sukker eller særlig mange kost-
fibre. Og Dansk Supermarked har i mange år udleveret sin såkaldte ”Vitamintabellen” 
og såkaldte ”Fedtspion” til kunder i Føtex. ”Fedtspionen” består af to drejeskiver, som 
kan udregne energiprocenterne for kulhydrat, fedt og protein i en vare. Det betyder, at 
kunden på en forholdsvis enkel måde kan regne ud, hvordan f.eks. det daglige indtag af 
kulhydrater kan sænkes. 

1-4-40 planen 
Et omfattende initiativ er Coops ansvarlighedsplan ”1-4-40” fra 2009. Coop vil være 
nummer et blandt dagligvarekoncerner, når det gælder samfundsansvar. Man har define-
ret fire indsatsområder ”Miljø & økologi”, ”Sundhed”, ”Klima” og ”Etisk handel”. Til de 
fire områder er der 40 konkrete mål, som man vil måles på. Ansvarlighedsplanen er det 
mest ambitiøse tiltag inden for sundhed, som Coop har taget til dato. Forbilledet er bl.a. 
den såkaldte ”Plan A”5 fra den britiske koncern Marks & Spencers6.  

I dag kan forbrugerne kigge Coop i kortene på de 40 konkrete mål, man har sat sig for 
perioden 2009-11. På dagligvarekoncernens webside opdaterer man jævnligt, hvor langt 
man er nået med målene for f.eks. ”reduktion af emballageforbrug til egne varemærker”, 
”etablering af web-baseret slankeunivers med råd om varer og livsstil”, ”markedsføring af 
Nøglehulsmærket i Danmark til en kendskabsgrad på 80 pct.”, ”kortlægning af kalorie-
indholdet i egne varemærker og mål for reduktion af kalorieindholdet”, ”reduktion af 
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klimabelastningen fra eksterne transportører”, ”reduktion på 10 pct. af energiforbruget 
i butikker og administration”, ”fordobling af salget af Fairtrade-varer inden for tre år” og 
meget andet.7

”At spare på energien i den lokale butik bliver pludselig til en 

del af en større plan. Det er et mønstereksempel på udadrettet 

kommunikation, der motiverer indadtil”.

MOGENS WERGE, FORBRUGERPOLITISK DIREKTØR I COOP

Indadtil i organisationen får man styrket det tværfaglige samarbejde, der med de offent-
lige mål bliver gjort mere forpligtende, fremhæver forbrugerpolitisk direktør Mogens 
Werge. ”At spare på energien i den lokale butik bliver pludselig til en del af en større plan. 
Det er et mønstereksempel på udadrettet kommunikation, der motiverer indadtil”, mener 
han. De mange konkrete mål er selvsagt ikke uden risiko. ”Vi har udarbejdet en konkret 
strategiplan, som NGO’er i årevis har efterlyst, at dagligvarehandlen gjorde. Dermed 
risikerer vi jo ikke at nå alle vores mål, og som det ser ud nu, når vi ikke i land med alle 
sammen inden udgangen af 2011”, siger Morgens Werge.

”Vi laver selvfølgelig også ansvarlighedsplanen for på sigt at tjene penge. Men det skal 
ses i en helhed”, understreger Mogens Werge. ”F.eks. har vi underskrevet FN’s ’Global 
Compact’-charter.8 Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt at støtte bæredygtig og etisk 
vareproduktion. Og det forpligter jo”. Den samlede strategi er Coop fortsat ene om, men 
Morgens Werge medgiver, at andre supermarkedskæder end Coops også rører på sig. 
Rema 1000 rykker f.eks. på ansvarlighed, og Netto gør meget ud af økologien, men en 
mere offensiv fremrykning på sundhedsfronten har hverken Dansk Supermarked eller De 
Samvirkende Købmænd varslet indtil videre.  

Troværdighed på alle hylder
De mange initiativer for at demonstrere ansvarlighed hænger også sammen med, at 
dagligvarehandlen har fået mere behov for troværdighed, forklarer Lars Esbjerg, der er 
lektor på MAPP-instituttet ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. ”Hvis forbrugeren 
som helhed har tillid til, at alle varer, der sælges i butikkerne, er sunde, af god kvalitet og 
produceret på forsvarlig vis, kan hun lægge ansvaret fra sig. Så slipper hun for selv at tage 
stilling, og det er bekvemt i en travl hverdag”.9
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MAPP-instituttet 

MAPP-instituttet10 ved Handelshøjskolen Aarhus Universitet 

forsker i produktudvikling, afsætning og fødevaredistribution 

i både ind- og udland. MAPP har siden 1991 arbejdet på at 

skaffe viden og udvikle værktøjer, der kan hjælpe fødevare-

virksomheder med at blive mere markedsorienterede.  

 

Bl.a. beskæftiger man sig med forbrugerønsker, kvalitetsop-

fattelse og kunderelationer i fødevarebranchen. MAPP arbej-

der sammen med virksomheder og brancheorganisationer 

og får forskningsprojekter finansieret af midler fra offentlige 

forskningsprogrammer. 

Derfor er de fødevareskandaler, f.eks. kødskandalerne, der med jævne mellemrum dukker 
op i medierne, ødelæggende for detailhandlens ry. Men problemet stikker dybere: ”Der 
er sket en afkobling mellem forbrugeren og den primære produktion. Der er for mange 
forbrugere, der ikke ved, hvordan fødevarer bliver produceret. Det kan give en mistro i 
forhold til fødevareproduktionen”, siger Lars Esbjerg. 

Han fremhæver, at mistilliden hænger sammen med den måde, detailhandlen traditio-
nelt tænker på. ”Hvis man i kæderne mest tænker på købmandskab, og hvor meget man 
kan tjene, så får det betydning for produktionsforholdene. Producenterne bliver presset 
på prisen, og det smitter af på, hvordan man producerer”. Samtidig har ingen lyst til at 
stå frem og fortælle åbenlyst om, hvilke produktionsforhold eller dyreetiske overvejelser, 
der ligger bag, at man kan sælge fem pakker kylling for 100 kr., heller ikke selvom man 
naturligvis altid kan sende en del af regningen videre til forbrugerne selv. Når kunderne 
går hen, hvor det er billigst, er de med til at presse prisen. 

Alligevel er større gennemsigtighed omkring produktionen en del af kuren, hvis forbrug-
erne skal genvinde tilliden. Men opgaven er vanskelig, bl.a. fordi monsterhistorier fra 
fødevareproduktionen er godt mediestof. De kritiske forbrugerhistorier, der sætter spot 
på uacceptable forhold, er med til at holde forbrugerne vågne og kritiske. Men en del af 
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historierne er ubalancerede og mest egnede til at fremstille fødevaresektoren som én stor 
sump af pengebegær og kynisme. 

Her bliver det afgørende, at butikkerne ikke optræder som medskyldige i at skjule eller 
misinformere. De skal være på forbrugernes side, og det må der ikke opstå tvivl om. Når 
butikkerne signalerer samfundsansvar er det med til at opbygge den troværdighedskapi-
tal, som man kan tære på, når mediestormene raser.   
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I ”Sundhed og forbrug 2010” konstaterer vi et bredt ønske hos forbrugerne om, at dag-
ligvarehandlen prioriterer sundhedshensynet højere end nu. Butikkerne må gerne tone 
rent flag til fordel for sundheden. 

Et stort flertal ser gerne, at butikken promoverer det sunde med smagsprøver m.m. To 
ud af tre synes ikke, at butikken skal friste kunderne i kassekøen med slik, og der er et 
generelt ønske om, at butikkerne gør de sunde valg lettere for deres kunder. Og et stort 
mindretal efterspørger selv sunde og nemme løsninger i form af sunde måltidsløsninger, 
”convenience food” og en mere måltidsorienteret indretning af butikkerne. Ønsket er 
især udtalt blandt småbørnsforældrene, men kunne måske være med til at styrke andre 
grupper også, der ikke synes, de har tid, overskud eller kompetence til at være så sunde, 
som de gerne ville. 

Alt i alt viser undersøgelsen, at sundheden har opnået en højere prioritet hos kunderne 
igennem de senere år. ”Da Forbrugerstyrelsen i 2007 undersøgte forbrugernes priorite-
ter, nævnte kun 13 pct. uopfordret sundhed. Sundhedshensynet opnåede kun en fjerde-
plads efter pris, kvalitet og økologi/etik. Men sundhed rangerede dog over ”nærhed” og 
”sortiment”. 

Da 80 topchefer i den internationale detailhandel samme år stemte sig frem til de ti vig-
tigste tendenser for de kommende fem år, var billedet vendt. ”Sundhed og velvære” kom 
ind på førstepladsen med stemmer fra to ud af tre topchefer, mens ”kvalitet” og ”lavere 
priser” kun kom ind som hhv. nummer fire og fem, efter ”convenience – nem og bekvem 
mad” og ”klimaforandringer”.

Også John Wagner fra De Samvirkende Købmænd finder, at sundhed vil blive et afgø-
rende tema, selvom langt de fleste kunder tænker på pris samtidig ”At et stigende antal 
forbrugere vil have sundere varer er en langtidsholdbar trend. Der kan være kortvarige 
svingninger, men intet kan forhindre det strukturelle omsving, der nu er i gang. Det 
er helt sikkert”, siger han. Når opinionsdannerne efterspørger sundere varer, vil detail-
handlen på den lange bane tage hensyn til det og f.eks. efterspørge flere salt- og fedtfat-
tige produkter hos leverandørerne. Da en del kunder både går efter sundhed og pris, er 
udfordringen for dagligvarehandlen ikke at tænke for nicheagtigt, siger John Wagner. 
”Det gælder om at kombinere det sunde med det billige. Det er ikke altid let, men det kan 
godt lade sig gøre”.

Sund space management? 
Skal man tage osten fra Arla eller fra Thiese? Den slags beslutninger træffes typisk i butik-
ken.13 Af den grund har indretningen af butikken og varernes placering i butiksrummet 
stor indflydelse på, hvad vi spiser.14 Det har supermarkederne for længst fundet ud af. 

KAPITEL 2:  

SUNDE STRATEGIER 
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I det hele taget har detailhandlen utrolig stor viden om, hvor og hvordan man stiller 
varer op for at fremme et bestemt salg. Hvert supermarked har sine stjerneplaceringer og 
endegavle, der kan hive salget i vejret, og det er en strategisk beslutning, hvilke varer man 
placerer dér. Det kaldes på nydansk for ”space management”.

Lars Esbjerg fra MAPP-instituttet i Århus fremhæver, at det ville have en meget stor 
effekt, hvis man brugte den systematiserede viden inden for ”space management” til at 
fremme salget af sunde fødevarer. F.eks. ved at stille frugt og sunde snacks op i kasselin-
jen frem for slik og chips. Så er man som forbruger mindre tilbøjelig til at impulskøbe de 
usunde produkter.15 Hele 64 pct. synes ikke, at slik skal stå og friste lige ved kassen (se 
Del 1, Kapitel 4, s. 41). Og det synes forbrugerne, ifølge ”Sundhed og forbrug 2010”, 
godt, at detailhandlen kan arbejde på.

”Space management” er dog ikke en universalmedicin. Det er ikke alle varetyper, der 
nødvendigvis sælger bedre på en af butikkens stjernepladser. F.eks. vil dagligvarer som 
havregryn sjældent sælge markant bedre på gode placeringer, fordi det er basismad, som 
kunderne kun køber, når de er løbet tør. Derimod bankes salget af snacks, slik eller delika-
tessevarer typisk i vejret, når de kommer til at stå på bedre steder. Da madvaner ændres mest 
virksomt i sundere retning, når det netop er basisvarerne, der gøres sundere (fordi ændrin-
ger på varer med større volumen giver en større effekt), er promovering af sunde varer ved 
”space management” hverken et sundheds- eller forretningsmæssigt columbusæg. Om-
vendt kan butikkerne understøtte det sunde valg ved at lade være med at placere de usunde 
varer på de steder, hvor det erfaringsmæssigt er lettest at friste kunderne over evne.  

At lave ændringer af butiksrummet for at fremme sundhed – ”’sund’ space management” 
– er et bevidst valg. Kæderne må tage stilling, og holdningsmæssigt er Coop godt på vej, 
mener Fie Hansen-Hoeck. Hun var selv en af pionererne til at få grøntafdelingen placeret 
ved indgangen i de daværende ISO-butikker i midten af 2000’erne (om ”space manage-
ment”, se desuden Gulerødder er dele-rødder, Del 1). Og hun peger på, at ”’sund’ space 
management” så småt er på vej. F.eks. har Irma flyttet slik og chokolade væk fra kasselin-
jen. Hvis man tager omfattende skridt i retning af ”’sund’ space management”, vil det 
altså påvirke forbrugernes indkøb. Men det kan ikke stå alene, mener Fie Hansen-Hoeck. 
”Man skal væk fra at fokusere udelukkende på pris og over til at tænke lidt-mindre-men-
til-gengæld-godt. Altså mindre volumen, men højere pris. Det skal være en fælles sag”. 

Hun mener også, at dagligvarehandlen har brug for nogle venlige puf. ”Detailhandlen 
har simpelthen brug for indspark udefra, for at det virkelig kommer til at batte. Det 
kunne være projekter søsat og kommunikeret af ministerier og NGO’er”. Et godt eksem-
pel er ”6 om dagen”, der var en af de mest vellykkede kampagner nogensinde. 
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”At et stigende antal forbrugere vil have sundere varer er en 

langtidsholdbar trend. Der kan være kortvarige svingninger, 

men intet kan forhindre det strukturelle omsving, der nu er i 

gang. Det er helt sikkert”.

JOHN WAGNER, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I DE SAMVIRKENDE KØBMÆND

Kalorieregnskabet 
Inspireret af Kræftens Bekæmpelse er Coop i gang med at udvikle et enkelt, men effektivt 
værktøj til at få styr på varernes kalorieindhold. Man er simpelthen begyndt at notere kalo-
rieindholdet side om side med andre vareoplysninger i datasystemet. Ved at koble salgstal 
med kalorieindhold kan man få overblik over det samlede kaloriesalg for f.eks. sodavand.

Med kalorieregnskabet kan man i dag systematisk spotte, hvilke produkter der bidrager 
mest eller mindst til forbrugernes kalorieindtag. Og man får værdifuld viden om, præcis 
hvilke varer man skal reducere indholdet af sukker eller mættet fedt i for at sænke det 
samlede kaloriesalg maksimalt.

I det første pilotprojekt valgte man at fokusere på sodavand og pølser og dermed varer 
med et højt indhold af hhv. sukker og mættet fedt. Blandt de 367 forskellige sodavand, 
Coops butikker solgte, kunne man straks se, at alene ti sodavand stod for 56 pct. af det 
samlede kaloriesalg i kategorien. Dvs. under 3 pct. af varerne havde over halvdelen af 
kalorierne på samvittigheden. ”Det var lidt af en øjenåbner”, fortæller Susanne Hegnbo, 
kategorichef i Coop, der står for sodavandsdelen af kalorieregnskabet.

Den nye erkendelse har ført til mærkbare sukkerreduktioner på alle sodavand i Coops 
egen sodavandsserie. Susanne Tøttenborg fra Kræftens Bekæmpelse, der har fulgt kalo-
rieregnskabet tæt, mener, at det er et eksempel til efterfølgelse for hele branchen. ”Med 
et slag kan man se, hvor det virkelig batter at sætte ind”, siger hun. ”Kalorieregnskabet er 
som skabt til at lægge egentlige strategier for sundheden, fordi kalorier er lige så konkrete 
at føre regnskab med som kroner og ører”. 

”Ligesom man kan have en salgsstrategi i kroner og ører for et mersalg på 10 pct. (indeks 
110), kan man tilsvarende lægge en strategi til en kaloriereduktion på 10 pct. (indeks 
90). Det er meget let at gå til”, siger hun og understreger, at kalorieregnskabet ikke kun 



082             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER082             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER

er et godt styringsværktøj, men også et fremragende redskab til afrapportering. Det har 
potentialet til virkelig at sætte sundheden på dagsordenen og gøre det til en integreret del 
af virksomhedens arbejde. 

Kalorieregnskabet skal gerne føre til nytænkning på bl.a. sodavandsområdet. For det er 
netop sådan, at kalorieregnskabet skal virke: At de ansvarlige for indkøb og produktud-
vikling begynder at tænke i kalorier. Eller som forbrugerpolitisk direktør i Coop, Mogens 
Werge, siger det: ”I kalorieregnskabet udvikler vi vores sortiment, så vi sælger færre 
kalorier med samme indtjening”.

Da pilotforsøgene med kalorieregnskabet stadig kører, er det for tidligt at sige noget om 
de salgsmæssige resultater. Men som Susanne Hegnbo fortæller: ”Hvis du har en god 
historie, er det muligt at præge forbrugerne. Og produkter med færre kalorier er en god 
historie”.

Undervisning i butikken
I Danmark finder man endnu ikke egentlig undervisning i butikkerne. I hvert fald ikke 
i stor stil. Og man skal lede længe, og gerne lokalt, for at finde supermarkeder, der ind-
drager deres kunder aktivt i et sundere madvalg. Et sådant initiativ finder man i Super-
Best midt på Bagsværd Hovedgade nordvest for København. Her er der en kostvejleder 
og motionshold for både ansatte og forbrugere. I foråret 2010 har kostvejleder Dorte 
Lensfelt stået i butikken to-tre timer en fast dag om ugen. Hun har hjulpet kunderne med 
at finde sunde alternativer til remoulade, sovs og desserter og vejledt i, hvordan man læser 
en varedeklaration.

Dorte Lensfelt har været med til at præge udviklingen: Hun har fået flere sunde varer stil-
let op ved kasselinjen, bl.a. nødder, og hun har fået delikatessemanden til at lave mager 
tunsalat og lakselasagne med flere fibre og mindre fedt. Hun har skrevet korte artikler om 
omega 3-fedtsyrer og sukkerafhængighed i butikkens annoncer i lokalavisen. Den ugent-
lige powerwalk og joggetur med kunderne har hun også taget sig af, og hun har ugentligt 
vejet de små 100 kunder, der har deltaget i den fælles slankekur. Det koster 50 kr. om 
ugen at være med, og det er langt billigere end det lokale fitnesscenter.

Så meget aktivitet i ét supermarked er usædvanligt og så netop inden for stort set alle de 
områder, som ernæringseksperter efterlyser. Der er dog foreløbig kun tale om én enkelt 
SuperBest-butik og et forsøg, der endnu ikke har løbet et helt år (pr. september 2010).

Samarbejdet mellem SuperBest i Bagsværd og kostvejleder Dorte Lensfelt er ikke desto 
mindre bemærkelsesværdigt. Dorte Lensfelt er ulønnet, men har skabt god reklame for 
sin kostvejlederbutik, der ligger på den anden side af gaden. Til gengæld har hun kunnet 



På trods af at der har været tilløb til 

at fremstille sunde pølser siden 1990’erne,  

er det endnu ikke sket i stor skala.  

REFORMEN AF DEN 
DANSKE PØLSE

,,



Pølsen er dansk kulturarv. På landet lavede man dem selv, mens by-
boerne voksede op med pølsevognene i gadebilledet. Flere årtier med 
burger og pizza ændrer ikke på, at pølsen er danskernes foretrukne 
fast food.

Der er såmænd også meget at sige til pølsens forsvar. Den løser et 

problem, når mor – og navnlig far – har travlt. Og den er et godt alter-

nativ, når madlavningen skal foregå et sted uden så mange hygiejniske 

smileys. Men det ændrer ikke ved, at pølsen er en fedt- og saltbombe 

under hverdagskosten. 

Heldigvis er første skridt mod reformen af den danske pølse nu taget. 
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Så mange procent i hver 

landsdel spiser grillpølser og 

lignende hjemme hos sig selv 

nogle gange om måneden. 

Kilde: “Sundhed og forbrug 2010“. 
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”Reform af den danske 
pølse? Den er svær!“, 

sukker chefkonsulent Grethe 
Andersen fra organisationen Land-

brug & Fødevarer, der repræsenterer det danske 
landbrugserhverv. Hun hentyder ikke kun til den 
høje fedtprocent i pølser eller til vægten hos meget 
pølseglade danskere. Der er bare det med pølsen, 
at den ikke er så let at lave om på. ”Skal vi ikke hel-
lere snakke om noget godt?“ foreslår hun – med et 
glimt i øjet. 

Grethe Andersen har fulgt den danske pølse gen-
nem mange år. Hun ønsker om nogen, at en ”refor-
meret“ sund pølse må blive populær hos danskerne. 
Der har også været tilløb til det i de sidste tyve år,1 
men uden den store succes. Befolkningen holdt fast 
ved de kendte mærker, der holdt sig til de kendte 
opskrifter.

Det har så resulteret i de kendte sundhedsproble-
mer. Pølserne har godt nok siden Middelalderen 
været en glimrende kilde til proteiner for os euro-
pæere. Det var næppe noget problem i et samfund, 
hvor folk typisk ikke blev ældre end 50 år. Men 
i dagens samfund er de mildt sagt ikke sunde. I 
hvert fald ikke, hvis man spiser dem fl ere gange 
ugentligt: Pølser indeholder 4-15 gange så meget 
salt som uforarbejdet kød.2 Og op til en tredjedel 
fedt, hvad angår madpølser som wiener- og grill-
pølser.

For salt, for usundt
Kødindustrien tilsætter salt af fl ere årsager. Fordi 
salt giver smag, og fordi det kan binde vand og 
derfor giver en god konsistens. Og fordi meget salt 
kan holde prisen på andre ingredienser nede. 

Det meget salt i forarbejdet kød er imidlertid skidt 
for helbredet. Ny forskning fra Harvard University 

viser, at man øger risikoen for blodpropper i hjertet 
med 42 pct. og for type 2-diabetes med 19 pct., 
hvis man dagligt spiser 50 g forarbejdet kød.3 Det 
svarer omtrent til en wienerpølse dagligt. Da salt-
indholdet i forarbejdede fødevarer typisk er højere i 
USA end i Danmark, skal tallene dog tages med, ja, 
et gran salt. De kan ikke overføres direkte til danske 
forhold, påpeger Grethe Andersen fra Landbrug & 
Fødevarer, men selv industrien medgiver, at der er 
noget om snakken.

Spørgsmålet er, hvad forbrugerne selv kan gøre for 
at undgå det usunde salt ud over helt at undgå pøl-
ser. Svaret er ikke helt opmuntrende. 70-75 pct. af 
det salt, danskerne spiser, kommer fra forarbejdede 
fødevarer og ikke fra det salt, man selv smager til 

Hvornår danskerne spiser pølse 

– ifølge “Sundhed og forbrug 2010“

Spørgsmål: Pølser passer godt når…:

”vi spiser udendørs“:  66 pct.

”det skal være nemt“:  48 pct. 

”mindre børn spiser med“:  21 pct. 

”vi hygger med familie og venner“: 19 pct.

At pølserne egner sig som nem mad er især et udbredt syns-

punkt hos familier med børn i småbørns- og skolealderen, 

hvor halvdelen spiser pølser nogle gange pr. måned. Det sker 

særlig hyppigt, når far køber ind (hos 49 pct. af de mandlige 

indkøbere), mens det sker sjældnere, når mor fører indkøbs-

vognen (34 pct. blandt de kvindelige indkøbere).

I kategorien ”når vi spiser udendørs“ fører de unge (-35-årige) 

an med 72 pct., et tal der falder til 56 pct. blandt de mere fedt- 

og sundhedsbevidste aldersgrupper over 55 år. 



med.4 Det har fået sundhedsmyndigheder, patient-
foreninger5 og dagligvarehandlen i ind- og udland 
til at kræve, at fødevareindustrien begynder at lave 
mindre salte produkter.

Fedtreduktion og fedtskat
Det samme krav lyder, når snakken falder på 
fedtindholdet i kødprodukter: Skær ned! F.eks. har 
den britiske fødevarestyrelse opfordret fødevarein-
dustrien i England til at indgå frivillige aftaler om 
fedtreduktion i udvalgte varer. Også i Danmark er 
der gang i lovgivning og produktudvikling. Rege-
ringen er på vej med en afgift på mættet fedt, der 
ventes at blive på ca. 13,50 kr. pr. kg. Det gør at 
1kg. medister pølse bliver 2 kr. dyrere.6

På Teknologisk Institut har det tidligere Slagterier-
nes Forskningsinstitut i ca. tre år forsøgt sig med en
såkaldt fedt- og saltreduceret wienerpølse.7 Spørgs-
målene var mange, inden man gik i gang: Hvordan 
kan man reducere fedtet, uden at det går ud over 
smagen? Bliver pølsen slap og blød med mindre 
salt til at binde kødet? Hvordan sikres sikkerhed og 
holdbarhed med mindre salt? Hvordan skal økono-
mien hænge sammen? Forsøgene var opdelt i hhv. et 
fedt- og et saltprogram. I fedtforsøgene var ideen at 
lave en sundere sammensætning af fedt i pølsen, og 
man afprøvede bl.a. enzymmodifi cering for at frem-

stille triglycerider af smeltet svinefedt (mættet fedt), 
rapsolie (umættet fedt) og fi skeolie (umættet fedt 
med omega 3-fedtsyrer). Forsøgene viste, at man 
kunne erstatte 50 pct. af svinefedtet med stort held. 
”Resultatet er pølser med 10 pct. fedt, der består af 
en blanding af svinefedt og plante- og fi skeolier“, 
fortæller projektleder på Teknologisk Institut, Lise 
Nersting. Ikke desto mindre  både ligner og føles 
de som rigtige pølser. ”Og de smager rigtigt godt“, 
tilføjer hun. I dag er forskerne nået frem til, at det 
er billigere at beholde noget af svinefedtet og så 
tilsætte plante- og fi skeolier som erstatning for det 
svinefedt, man tager ud – frem for at fremstille et 
nyt fedtstof.  

Mindre salt med plantefi bre
Forskerne ville også reducere saltet med 25 pct. 
”For det skal være let at kommunikere til forbruger-
ne“, siger projektleder Christian Vestergaard. ”En 
fjerdedel mindre salt kan alle forholde sig til“. Det 
svarer til 0,35 g mindre salt i hver wienerpølse,8 og 
det lyder jo af næsten ingenting. Men det er faktisk 
en hel del. Hvis vi fjernede en fjerdedel af saltet i 
maden ville det spare danskerne for 1500 blod-
propper i hjernen årligt.9 Forsøgene med mindre 
salt i pølserne omfattede nye ingredienser som plan-
tefi bre, planteproteiner og kødfars med laktat (fra 
mælkesyrer) og acetat (fra eddikesyre). Det samlede 
resultat af forsøgene skal vurderes ved en forbruger-
test i foråret 2011.10

Detailhandlens ansvar
Spørgsmålet er, om man kan få forbrugerne
til at vælge den nye, sundere variant til grillen. Iføl-
ge Lise Nesting skal detailhandlen hjælpe forbru-
geren, så sundere pølser ikke drukner i slagtilbud 
på de ”gammeldaws“.  Hun mener, at forsøgene på 
Teknologisk Institut har vist, at kødindustrien både 
kan og gerne vil udvikle sundere produkter. Nu skal 
supermarkederne bakke op. 

Hvad hører til en pølse

Da forfatterne bag denne undersøgelse bad kostforsker Sisse 

Fagt om at udpege fødevarer med stor betydning for folke-

sundheden, svarede hun: ”Følg pølsen“.  Pølser er ikke bare 

interessante i sig selv, men i høj grad også for det, de træk-

ker med sig. I det følgende ses, hvor mange pct. af svarper-

sonerne i ”Sundhed og forbrug 2010“, der fandt, at følgende 

produkter går godt til wienerpølser, grillpølser og lignende:

Brød:   88 pct.

Kartoffelsalat:  86 pct.

Grøn salat:  64 pct.

Øl:   62 pct.

Pommes frites/chips: 59 pct.

Andet kød:  53 pct.

Sodavand:  51 pct.

Kogte grøntsager:  23 pct.



Men så enkelt er det ikke, mener kategorichef
Morten Elsborg, Coop. Dagligvarehandlen har  
allerede forsøgt sig med fedtfattige pølser uden 
det store held. ”Vi har fået lavet pølser med et højt 
kødindhold på 80-90 pct. og få tilsætningsstoffer. 
Men de manglede knæk og saftighed og blev hurtigt 
fjernet igen“. Samme skæbne overgik en fedtfattig 
pølse til fransk hotdog, som Coop lancerede i for-
bindelse med kalorieregnskabet (se Del 2, Kapitel 
2, s. 81) i 2009. Selvom den kostede det samme 
som den almindelige, gik salget slet ikke. Morten 
Elsborg forklarer det med, at forbrugerne ikke 
vælger pølser efter sundhed eller lav fedtprocent. 
”Man er godt klar over, at pølser alligevel ikke er det 
sundeste valg“.

Usunde pølser med påhængsvogn
Hvad skal der så til for at få de nye og sunde pølser 
ud over rampen? Chefkonsulent i Landbrug & 
Fødevarer, Grethe Andersen, mener, at den sunde 
pølse skal relanceres i den rette sammenhæng. Den 
skal trækkes i gang af mere bevidste forbrugere: 
”Hvis supermarkederne lancerer fedtfattige pølser 
side om side med tilbud på remoulade, stegte løg 
og hvidt påskebrød, så rammer man ved siden af. 
Både med hensyn til sundhed og med hensyn til 
markedsføring“. I stedet skulle man sælge de sunde 
pølser sammen med f.eks. salat og grønt eller groft 
brød. Den idé er kategorigruppechef i Coop, Esben 

Meier, åben over for, men hans egen strategi kaldes 
”påhængsvognen“. ”I pølsesæsonen har kæderne 
ofte slagtilbud på tre pakker grillpølser for 45-50 
kr.. Hvis man udskiftede en af pakkerne med en 
slank udgave, kunne man få de sunde pølser trukket 
med. Måske ville forbrugerne fi nde ud af, at de ikke 
smager så ringe endda“, siger han. Der er nok brug 
for forskellige markedsføringstricks. Og tålmodig-
hed, tilføjer Grethe Andersen. ”Nye produkter har 
altid brug for tid til at bide sig fast på et traditions-
bestemt marked. Og det er pølsemarkedet om
noget“.

Nichegrupper og helhedstænkning
Under alle omstændigheder er den sunde pølse på
vej til butikkerne. Danmarks næststørste slagteri
Tican Foods er på vej med en pølse til ”food service”
– restauranter, cafeterier og catering – med max. 
10 pct. fedt baseret på bl.a. omega 3-fedtsyrer.11 
Det er første spadestik i en serie af produkter 
og resultatet af længere tids produktudvikling i 
samarbejde med Teknologisk Institut og TINE 
Ingredients i Norge. Arbejdet med den fedtfattige 
pølse udspringer af nogle specielle kundeønsker og 
sigter på bestemte kundegrupper bl.a. cafeterier i 
kommunale sportshaller, der har forpligtet sig til at 
sælge sundt til børn og unge. Her er det altså bl.a. 
det offentlige, der trækker en sund produktudvik-
ling i gang ved at sætte nye standarder for bespis-
ning i offentligt regi. Men for Tican rækker visionen 

I Nordjylland går fl ere op 

i prisen end i Nordsjælland 

(58 pct. mod 43 pct.). Her 

er man derimod mere optaget 

af fedt (57 mod 44 pct.) og kødind-

hold (70 mod 53 pct.). 

En tredjedel af nordjyderne ser 

pomme frites som passende 

tilbehør mod 12 pct. af nordsjæl-

lænderne, hvor der lidt oftere ryger 

en kogt grøntsag med. 

Nordsjælland Nordjylland



videre: ”Vi vil gerne dække hele tallerkenen, ikke 
kun med sunde pølser, men også med sundt brød 
og dressing. Hvad er det værd, at pølsen er sund, 
hvis tilbehøret er spækket med kalorier?“, spørger 
Gert Ingemann. Han tror på, at helhedstænkning er 
vejen frem. Både til forbrugere på specialdiæt og til 
dem, der normalt ikke tæller kalorier.

Detailhandlen vil spille med
Hvad siger detailhandlen så til, at den sunde pølse 
nu er på vej hos producenterne? Trods sine dårlige 
erfaringer er Morten Elsborg fra Coop ikke den, 
der vil stå i vejen for de sunde pølser. ”Nu må vi se, 
hvordan forbrugerne tager imod den fedtfattige 
pølse denne gang. Vi kan i hvert fald hjælpe på vej 
med god markedsføring“, siger han.

Og det er en god begyndelse. Spørgsmålet er, hvor 
meget længere man er villig til at gå. Vil eksempel-
vis de store pølseproducenter tage erfaringerne til 
sig og bakke helhjertet op? Og vil dagligvarehand-
len følge trop med f.eks. gode placeringer i butik-
kerne af de sundere pølser?

Eller er der brug for strukturelle tiltag som mærk-
ningspligt og regler for max.-indhold for salt og 
fedt i alle forarbejdede fødevarer? Måske både en 
salt- og fedtskat, der gør varer med meget salt og 
fedt dyrere? Erfaringerne fra England, hvor man 
har satset på frivillighedens vej, og Finland, hvor 
man har lovgivet på området, viser, at man opnår en 
hurtigere reduktion gennem lovgivning.12 

Men måske er de danske politikere, der hidtil har 
fulgt den engelske vej, rede til at skifte til den fi n-
ske. De sundhedsmæssige gevinster ved fi nnernes 
vej er i hvert fald åbenlyse. Spørgsmålet er, om det 
er det, der skal til, før Grethe Andersen igen synes, 
det er sjovt at tale om pølser.
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Pølseforbruget svinger efter sæsonen og stiger kraftigt om foråret, når det bliver udevejr,
og havegrillen findes frem. Typisk sælges der dobbelt så mange wiener- og grillpølser
i 2. kvartal som i 1. kvartal

Indeks 100 = Kv 2008-01

Indekstal

Coops fedtreduktion 

Som led i kalorieregnskabet, et pilotprojekt for 

sundere varer i Coop, har man ved at sænke 

fedtindholdet 30 pct. i de såkaldte skole-

pølser – små spegepølser – sparet 

børnene for syv tons fedt årligt.13

Salget af grill-, wiener- og andre madpølser svinger efter sæsonen



1  Lev Let-konceptet fra 1990, der i 1992 blev om-

døbt til Den Grønne Slagter, gik ud på at fremstille 

kødprodukter, primært pålæg, med grønsagsfi bre i 

kødfarsen. Varerne indeholdt meget lidt fedt, max. 

3 pct., og blev i 2009 afl øst af Tulip Foods max. 9 

pct.-serie , der skulle appellere til et bredere publi-

kum. Tulip Food har forsøgt at lancere slanke pølser 

under Den Grønne Slagter tre gange, men hver gang 

er produktionen blevet stoppet igen, fordi der ikke 

var tilstrækkelig efterspørgsel. Ifølge Tulip Foods 

sikkert, fordi pølserne smagte af for lidt (ifølge kom-

munikationsmedarbejder Rune Jungberg Pedersen, 

Tulip Food).
2  Hvilket skal ses i lyset af, at fersk kød næsten ikke 

indeholder noget salt. Typisk omkring 0,04 pct. 

(ifølge chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Gre-

the Andersen).
3   Forskernes konklusion bygger på studier af over 1,2 

mio. forsøgspersoner i ti lande fra den vestlige ver-

den (Renata Micha et al., Red and Processed Meat 

Consumption and Risk of Incident Coronary Heart 

Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus. A Systematic 

Review and Meta-Analysis, 2010)
4  Kødprodukterne står dog kun for 20 pct. af salt-

indtaget fra forarbejdede fødevarer. Den helt store 

synder er kornprodukter, der tegner sig for 50 pct. 

(ifølge Lars Ovesen, Sundhedsmæssige virkninger 

af salt, Danish Meat Association og Dansk Industri 

2007, s. 13).

5  Forebyggelseskommissionens rapport 2009, s. 

217. F.eks. klinisk diætist Lena Therkelsen fra 

Hjerteforeningen: ”Det ville være rart, at fødevarein-

dustrien i højere grad interesserede sig for at sætte 

saltindholdet ned“. 
6 Ifølge Nu kommer der sundhedsskat på rullepølsen,  

 Ingeniøren, 05.05.10.
7  Blandt andre produkter som leverpostej, kødpølse, 

skinke, bacon og spegepølse. Forsøgene er blevet 

støttet med midler fra Fødevareministeriet og Svi-

neafgiftsfonden, som administrerer de penge, der 

opkræves i forbindelse med slagtning og eksport af 

svin.
8  En typisk wienerpølse vejer 62 g og indeholder 

 1,4 g salt, dvs. 2,2 pct. salt.
9  Overlæge Lars Olesen vurderer (i 2007), at man 

kan spare 3.000 tilfælde af blodpropper i hjernen 

og hjertet om året, hvis danskernes saltforbrug blev 

halveret (Salt skyld i 3000 blodpropper om året, 

Samvirke 2007).
10  Organiseres af Teknologisk Institut i samarbejde 

med DTU Fødevareinstituttet og storproducenten 

Tulip.
11  Tican Foods sælger deres produkter til grossister, og 

derfor kommer de nye fedtfattige pølser muligvis til 

at gå under et andet navn end Tican.
12   Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed og dagligvarehan-

del – en international vidensopsamling, FDB 2010, 

s. 38.
13 Ifølge Coops Ansvarlighedsrapport 2009, s. 28.

Noter 
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eksperimentere frit både inden for og uden for butiksrummet og i butikkens annoncer. 
Og det har battet. Interessen blandt kunderne har været overvældende, og det har givet 
omtale og udmærkelser vidt og bredt, bl.a. vandt butikken førstepladsen i Fødevaremini-
steriets konkurrence ”Hovedstadens sundeste supermarked” i 2010.

Det, der blot var tænkt som en gimmick for at skabe omtale af butikkens nye grøntafde-
ling i februar 2010 i finanskrisens efterdønninger, er på et halvt år blevet en megasucces, 
fortæller butiksbestyrer Søren Rommelhoff. Ikke hvad angår omsætning, som ligger på 
stort set det samme som før. Men hvad angår sundhed og markedsføring, er det svært at 
få hænderne ned. Kiloene er raslet af både kunder og ansatte, bl.a. af delikatessechef John 
Jensen, der har tabt 36 kg, og bagermester Christian Steffen, der har smidt hele 42 kg.
Spørgsmålet er, hvorfor det lige netop er sket i Bagsværd, og svaret skal nok findes i lokale 
og idérige ildsjæle: Butiksbestyrer Søren Rommelhoff er tidligere elitebokser og maraton-
løber og dedikeret fan af Chris McDonalds ”By på skrump”. Men mindre kan også gøre 
det. ”Hvis man er proaktiv og har føling med tidens tendenser, når man langt”, siger han 
og tilføjer, ”vores initiativ viser, hvor meget man kan udrette selv uden politiske indgreb 
som fedtskat og særmoms i ryggen”.

Den megen medvind har givet SuperBest i Bagsværd blod på tanden. Næste initiativ er 
zumba, en workout-form til latinamerikanske rytmer, der foregår i supermarkedets café 
hver mandag eftermiddag. Her rydder man stole og borde og inviterer kunderne – og de 
ansatte – indenfor til socialt samvær, bevægelse og sved på panden.

Sundhed i butiksuddannelserne 
Aktiviteterne i SuperBest på Bagsværd Hovedgade er endnu en sjældenhed. Det er ikke 
alle supermarkeder, der har en sportsinteresseret butikschef, en engageret og gratis arbej-
dende kostvejleder og – ikke mindst – nogle ansatte, der er med på ideen. Hvis man skal 
udbrede succesen i Bagsværd til andre og flere supermarkeder, vil det blandt meget andet 
kræve en bevidst investering i et løft af medarbejdernes kompetencer. Man kunne f.eks. 
tage fat på bedre uddannelse af de ansvarlige indkøbere, så de hele tiden efterspørger det 
lidt sundere alternativ.

Lektor på MAPP-instituttet i Århus Lars Esbjerg mener også, at bedre uddannelse kan 
være nøglen til at få detailhandlen til at tænke mere sundhed ind i forretningen. Og at 
det på samme tid kan betale sig. ”Har man f.eks. en dygtig frugt- og grøntmand, kan han 
hæve salget af frugt og grønt meget. Medarbejdere, der gør det spændende og attraktivt 
for kunderne, kan have en stor effekt”.

Men netop at få opbygget kompetencer hos den enkelte medarbejder er en udfordring, 
fordi udskiftningen blandt de ansatte i supermarkedskæderne er stor. Her flytter man 
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bevidst rundt på f.eks. afdelingsledere for at give dem lederkompetencer, så de kan 
avancere. Så her er der et strukturelt problem, der må løses ved at bygge uddannelserne 
anderledes op.

At selv små løft i de ansattes viden virker, også på salget, kan kategorichef Morten Elsborg 
fra Coop tale med om. For nogle år siden besluttede Coop at lancere en frisk pasta af 
bedre kvalitet end den, der var på markedet. Kvalitetspastaen fra en stor italiensk pastale-
verandør solgte imidlertid ikke, og gode råd var dyre. Efter et arrangement for de ansatte 
med en italiensk pastaspecialist, der serverede og fortalte om frisk pasta, eksploderede 
salget i butikkerne. ”Den slags arrangementer laver vi nu et par gange om året. Her får 
de ansatte lov til at smage og stille spørgsmål. Næste gang sætter vi fokus på soltørrede 
tomater og marinerede hvidløg”, siger Morten Elsborg. Han mener, der ligger en stor 
udfordring i at få formidlet den viden, han og hans kollegaer i Coop sidder inde med, til 
de ansatte i butikkerne.

Også John Wagner fra De Samvirkende Købmænd kan se ideen i at uddanne nogle 
af medarbejderne, så de bedre kan rådgive kunderne: ”I forhold til de højtprofilerede 
supermarkeder, kan jeg godt forestille mig øget fokus på guidning og rådgivning. Men 
for discountkæderne er der for mange ansatte på gennemtræk, og dem bliver det for dyrt 
at opgradere”. Han peger på, at bedre uddannelse af medarbejderne bl.a. kan finansieres 
af det, supermarkedskæderne i fremtiden kommer til at spare på selvbetjeningslinjer. 
”Kunder, der selv scanner deres varer ind, vil nok føre til færre, men lidt bedre uddanne-
de medarbejdere. Men det, man sparer, vil ikke kun blive kanaliseret over i mere uddan-
nelse, men også til lavere priser på varerne”. 

Et konkret sted at starte kunne være at indrette detailhandlens aflønningssystem efter det 
sunde valg. I stedet for at aflønne de ansvarlige medarbejdere efter omsætning og indtje-
ning alene, kunne kæderne præmiere et sundere salg. Det ville gøre sundhed anderledes 
synligt som succeskriterium for de ansatte – og integrere det i købmandstankegangen.

Madopdragelse  
Madopdragelsen af børn og unge er en central opgave for familier og skoler, men mange 
forældre og skoler bruger ikke meget tid på den, og meget taler for, at dagligvarehandlen 
kan få en mere central rolle her.

I samarbejde med ”6 om dagen”-kampagnen og Hjemkundskabsforeningen har FDB og 
Coop taget det første skridt til at engagere de yngste forbrugere i spørgsmål om sundhed, 
madlavning, fødevarer og madkultur. Det sker med den årlige ”Mad eller Hvad?”-event, 
der er en temadag i hjemkundskabsundervisningen. Siden 2005 har ”Mad eller Hvad?” 
fået elever i 5. og 6. klasse16 til at bruge deres smagsløg og nysgerrighed. Med en kasse 
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gratis råvarer fra den lokale Coop-butik får skolerne udleveret opskrifter og elev- og lærer-
materiale til undervisningsbrug i hjemkundskab.

”Da vi startede i 2005, var der i alt 15.000 tilmeldte elever. I 2009 deltog 82.000  
elever fra 3.400 klasser jævnt fordelt over hele landet. Og de 110.000 forhåndstilmel-
dinger for 2010 sprænger alle tidligere deltagerantal”, fortæller Bente Svane Nielsen, der 
er udviklingskonsulent i FDB Skolekontakten. Det er nu landets største skolekontaktpro-
jekt og fortæller noget om interessen for sund madlavning.

”Mad eller Hvad” – også en forældresucces

Evalueringen fra 2009 viser, at både elever og lærere er 

meget glade for projektet.17 De medvirkende lærere oplevede, 

at det er lettere at undervise i faget, og 68 pct. af eleverne 

smagte kombinationer af grøntsager, de ikke før havde smagt.  

 

En mor til ét af børnene havde denne kommentar til hushold-

ningslæreren: ”Tænk – du har fået ham til at spise rodfrugter 

og rå rødbedesalat. Kan du ikke låne hans far, så han også kan 

lære det?” 

 

En lærer berettede: ”Forældrene var glade for, at der blev 

pirret ved deres børns smagssanser med noget, som de ikke 

selv havde turdet gå i gang med. De ville selv prøve at lave 

retterne”.

De nye smagsoplevelser har været populære. I alt er 73.000 opskrifthæfter, der retter sig 
mod elevernes familier, blev udleveret på skolen i 2009. Og over halvdelen af eleverne 
har efterfølgende brugt opskriftshæftet hjemme til at lave mad. Det har haft den effekt, 
som Bente Svane Nielsen havde håbet på. ”Når børnene tager en positiv oplevelse med 
hjem, påvirker det forældrene og kan forhåbentlig skubbe lidt til madvanerne der-
hjemme”.
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Mange elever beretter om at få anerkendelse fra forældrene, når de har taget opskrifterne 
med hjem, og forældrene er glade for at kunne tale mad med børnene. Det kan der være 
god brug for. Som vi så i kapitlet om familiens betydning (Del 1, Kapitel 3, s. 35) trækker 
børnene i mange familier kosten i mindre sund retning.

Også Fie Hansen-Hoeck fra Retail Network mener, at den slags initiativer er helt afgøren-
de for, hvor sunde fremtidens forbrugere vil blive. ”Det er en god begyndelse i højere grad 
at sætte ernæring og mad på skoleskemaet. Meget gerne som tværgående fag i folkesko-
len, for det kan oplagt indgå i flere forskellige fag”, siger hun. ”Hvis nutidens børn senere 
skal blive ansvarsbevidste forbrugere, der tager hånd om egen sundhed, har de brug for 
viden. Og det er samfundets opgave at stille den rigtige viden til rådighed”.

Inspiration til alle
Detailhandlen kunne for små midler tilbyde sunde opskrifter til den voksne forbruger, 
som ”Hvilke fem varer skal du vælge for at få et sundt måltid”. 37 pct. af de adspurgte i 
”Sundhed og forbrug 2010” svarer f.eks., at de ønsker inspiration til grøntsager (se Del 
1, Kapitel 4, s. 43). ”Forbrugerne venter på det, kæderne skal bare gøre det. Igen handler 
det om viden, der kan omsættes til nye vaner, og her kan kæderne virkelig gøre meget”, 
understreger Fie Hansen-Hoeck.

Spørgsmålet er her, om supermarkederne kan lære noget af ”Mad eller Hvad?”s succes. 
Bente Svane Nielsen mener ja. Hun peger på, at opskrifterne og undervisningsmateria-
let sagtnes kan bruges både til de voksne forbrugere og til de ansatte i butikkerne. Dels 
egner opskrifterne sig til voksne, der ikke er vant til at gå i køkkenet, og til voksne, som 
ønsker enkle og sunde opskrifter. Og dels kan den undervisning, FDB Skolekontakten 
tilrettelægger for 6.-7. klasse, bruges som råmateriale til at opgradere de ansattes viden 
om sunde råvarer og god mad.

”Materialet skulle selvfølgelig bearbejdes, så det passer til medarbejderne, men butikker-
ne ville med få omkostninger kunne give dem et vidensløft. Den højere faglige standard 
ville så igen komme forbrugerne til gode i form af bedre vejledning”, siger Bente Svane 
Nielsen. Men inden man når så vidt, skal man have styr på de logistiske udfordringer og 
præcis kende efterspørgslen i butikkerne. Indtil da kan opskrifterne læses af alle på www.
viskalspise.dk.

Nye handelsplatforme  
De sundhedsstrategier, der er omtalt i det foregående, bygger på, at dagligvareindkøb 
fortsat har butikken som omdrejningspunkt. Men sådan bliver det måske ikke ved med at 
være. Nettet fylder foreløbig ikke meget i det samlede dagligvaresalg, men der er næppe 
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tvivl om, at de digitale platforme har en række fordele, der gradvis kan gøre dem langt 
mere konkurrencedygtige.

Nogle af de mulige fremtidsscenarier er anskueliggjort i en rapport, som Instituttet for 
Fremtidsforskning lagde på nettet i 2010.19 I én af modellerne er det en digital agent, 
der står for al shopping. Agenten er i realiteten et stykke software, der lærer indkøberens 
præferencer, vaner og sociale situation at kende samtidig med, at det holder styr på 
alternative leverandører, distributionskanaler og økonomi. Agenten vil desuden kunne 
lette interaktionen med venner, eksperter, medier m.m., som kan guide forbrugeren i 
både indkøbet og den efterfølgende brugssituation. Teoretisk burde man således kunne 
optimere sundhedshensynet i indkøbssituationen langt mere, end flertallet af dagens 
forbrugere antagelig formår. Og samtidig gå mindre på kompromis med alle de andre 
hensyn, der også skal tages.

Det er – naturligvis – fremtidsmusik. Fie Hansen-Hoeck er én af dem, der ser uudnyttede 
muligheder. Nettet har f.eks. et kæmpe potentiale til at promovere sunde varer, fastslår 
hun. For slet ikke at tale om mobiltelefonen: ”Hvorfor ikke bruge sms til at nå forbruger-
ne? Især når langt de fleste allerede har en mobiltelefon”, spørger hun.
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CoopPlus-kortet  

FDB’s nye fordele til medlemmerne, CoopPlus, har ikke kun

klassiske økonomiske fordele, men vil i fremtiden komme til

at omfatte en række elementer, der blandt andet kan understøtte 

forbrugerens valg af ansvarlige varer. 

Det er endvidere tanken på længere sigt at give forbrugerne mulighed 

for at følge deres varekøb på deres eget CoopPlus-site. Så kan forbru-

geren få et hurtigt overblik over sine daglig vareindkøb og se, hvordan 

hendes forbrug fordeler sig på forskellige varegrupper og få en op-

gørelse over, hvor sundt hendes forbrug reelt er. Dvs. hvor stor en andel 

af købet, der f.eks. er Nøglehulsmærket, økologisk eller bærer  

Fairtrade-mærket.

 

Endelig er det tanken gennem CoopPlus at give forbrugeren en 

række ekstra oplevelser om de konkrete varer, f.eks. i form af mobile 

bruger-oplevelser af en konkret vares historie, når varens stregkode 

scannes eller tilsvarende.

 

Men hvorfor overhovedet besvære sig ned i butikken, når man kan shoppe hjemmefra 
og få bragt varerne til døren? Det er en mulighed, som nogle kunder har benyttet sig af 
siden midten af 2000’erne og inden for det sidste år også i SuperBests internetbutik, der 
blev lanceret i efteråret 2009.20 Her bestiller man varerne over nettet, som bliver bragt 
til døren med bud, fortæller markedsdirektør Jens Visholm fra SuperBest. Indtil videre 
har SuperBest satset på to kundesegmenter: Børnefamilier, der står for mange storindkøb 
af basisvarer, og de travle erhvervsaktive, der har brug for at få køleskabet fyldt op til week-
enden eller mandag morgen.
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Det seneste skud på stammen af internetdagligvarehandel er Irmas netbutik Irmator-
vet.dk, der så dagens lys i efteråret 2010. Irmatorvet.dk bygger videre på netbutikken 
Torvet.dk, en internetbaseret dagligvarehandel, der oprindeligt har distribueret frisk fisk 
i hele Danmark. Irmatorvet.dk har et vareudbud, der ikke kun appellerer til storbyboere, 
men også små virksomheder uden kantineordning og til institutioner med børn, fortæller 
administrerende direktør i Irma Alfred Josefsen: ”Hele 40 pct. af de 2.500 varenumre på 
Irmatorvet.dk er økologiske. Det er næsten dobbelt så mange som de 22 pct. økologiske 
varer i Irmas fysiske butikker”. Målgruppen for netbutikken er altså netop den miljø-/
sundhedsbevidste forbruger. Det betyder også, at udbuddet af slik, chokolade og chips 
bevidst er nedtonet i sortimentet.

Forbrugeren får naturligvis ikke rørt sig særlig meget under indkøbsturen på nettet. Til 
gengæld er varerne sundere i den virtuelle indkøbsvogn end i den almindelige nede i 
butikken. Det skyldes ført og fremmest, at man ikke lader sig friste af impulsindkøb. 
Undersøgelser tyder på, at 70 pct. af de konkrete varevalg træffes i supermarkedet.21 Det 
giver de elektroniske indkøb et plus på sundhedskontoen – med mindre man i stedet 
impulskøber vingummibamserne på tankstationen.
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Når talen falder på vareinformation, tænker de fleste nok på næringsdeklarationer på em-
ballagen. Skrevet med små bogstaver og tal, der er svære at sætte ind i en sammenhæng. 
Det er noget, de færreste nærlæser,22 fordi det er for tidskrævende og omstændeligt. Hele 
90 pct. af forbrugerne vælger at putte en vare i indkøbsvognen uden først at have kigget 
på bagsiden af emballagen,23 hvor varedeklarationen ofte sidder. Alligevel ville ingen 
nok undvære skemaet med fedtprocent og andre energioplysninger. Det er rart at have 
inden for rækkevidde, hvis man nu har brug for at få noget at vide om varens indhold af 
næringsstoffer. Til vejledning og beskyttelse af forbrugeren.  
 

Varefakta 

Varefakta er en frivillig varedeklaration. Dansk Varefakta 

Nævn (DVN) er en uvildig organisation, der udarbejder og 

kontrollerer oplysningerne i Varefakta. Det er den største 

forskel på Varefakta og andre varedeklarationer.

Inden en vare kan få Varefakta, skal producenten give meget 

detaljerede oplysninger om varen, og oplysningerne skal do-

kumenteres i form af datablade, recepter og eventuelt analyse-

rapporter.

På fødevarer bygger Varefakta på lovgivningen, og det bety-

der, at kun varer, der opfylder kravene i fødevarelovgivningen 

kan få Varefakta. Dansk Varefakta Nævn kontrollerer blandt 

andet, om brugen af tilsætningsstoffer er lovlig, og at alle al-

lergener, det vil sige stoffer, der kan være allegifremkaldende, 

er deklareret helt, som de skal være.

 

Varer med Varefakta kontrolleres løbende ved stikprøvekon-

trol. Det sker ved, at Dansk Varefakta Nævn indkøber varerne 

og sender dem til analyse på et uvildigt laboratorium. Ved 

stikprøvekontrollen kontrolleres det f.eks. om varens netto-

KAPITEL 3:

MÆRKER I DAGLIGVAREHANDLEN
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vægt og næringsdeklaration svarer til det, der står i 

deklarationen.

Kend Varen

Kend Varen er Dansk Supermarkeds egen, udvidede varede-

klaration. Indtil 2010 blev Kend Varen udformet i samarbej-

de med Varefakta. Deklarationen giver blandt andet svar på, 

hvor varen kommer fra, hvordan den er forarbejdet, og tips til 

tilberedning og opbevaring. Det giver også kunderne mulig-

hed for at sammenligne varer inden for samme varegruppe og 

træffe et mere kvalifi ceret valg.

Et væld af mærker 
Særligt inden for de sidste 20 år er der kommet mere forbrugerinfo til i form af mærk-
ningsordninger. I dag har vi det danske Ø-mærke (fra 1989), det europæiske Blomster-
mærke (1992) og det fællesnordiske Svanemærke (1997), der alle fortæller noget om 
miljø og rene produktionsforhold. Derudover fi nder man Astma-Allergi Danmarks mærke 
(1988) og rengøringsmidlet Green Care (1996) – som senere blev til Blue Care (1998) 
– der alle garanterer varer uden parfume og andre tilsætningsstoffer. Og i de seneste par 
år er ernæringsmærker som Fuldkornsmærket (2009) og Nøglehulsmærket (2009) duk-
ket op på utallige varer. 

Hertil kommer de etiske mærker, hvoraf Fairtrade er det mest kendte. Ifølge Forbrugerrå-
det fi ndes der i alt omkring 100 forskellige mærkningsordninger for fødevarer og andre 
produkter i de danske butikker, når man tæller de mærker og symboler med, der ikke er 
kontrolleret af en tredjepart,24 og som f.eks. fabrikanter selv sætter på deres produkter.

De mange mærker øger oplysningsgraden, og det kan man som forbruger i princippet 
ikke være utilfreds med.25 Men mærkerne kan også bidrage til forvirring og måske i vær-
ste fald til vildledning. For hvis mærkerne ikke skal ende som visuel støj, forudsætter det, 
at vi kender deres betydning og kan skelne det ene mærke fra det andet. Og det kan alle 
forbrugere langtfra. Undersøgelser tyder på, at hvis kompleksiteten i valget af fødevarer 
bliver for stort, dropper forbrugeren at følge en systematisk søgestrategi og fi nder i stedet 
andre, irrationelle kriterier at basere sit valg på.26
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Fair Speak-projektet

”Fair Speak”-projektet går ud på at studere kommunika-

tionen på fødevareemballager, særligt hvilken rolle produkt-

navne og anprisninger spiller for forbrugernes madvaner og 

livsstil. Konkret studerer man, hvordan forbrugerne afkoder 

og forstår ord, tekst og billeder på fødevareindpakninger, og 

om de føler sig vejledt eller vildledt af kommunikationen. 

Forudsætningen for en fair kommunikation er, at den både 

skal tilgodese producentens ønske om at promovere sit 

produkt og forbrugerens krav til reel information. Deraf 

navnet ”Fair Speak”.  

 

Projektet er et fireårigt forskningsprojekt med deltagere 

fra forskningsverdenen, virksomheder og NGO’er. Blandt 

forskningsinstitutioner finder man Copenhagen Business 

School i København og LIFE-instituttet på Københavns Uni-

versitet og blandt virksomhederne Arla Foods og Toms Grup-

pen. Sidst men ikke mindst deltager både Forbrugerrådet og 

Danmarks Aktive Forbrugere.  

 

Indtil videre er bogen Fair Speak: Scenarier for vildledning på 

det danske fødevaremarked fra 2009 udkommet. Bogen går i 

dybden med problematikker omkring vildledning.  

 

På ”Fair Speak”-projektets hjemmeside hedder det bl.a.: 

”Grænsen mellem vejledning og vildledning er ikke nem at 

trække, ikke mindst nu hvor der er åbnet for ernærings- og 

sundhedsanprisninger på fødevareetiketter i Danmark”
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Mette Boye, der er afdelingschef i Forbrugerrådet, mener, at mærkerne først og fremmest 
er en gevinst for forbrugerne, når de er på udkig efter sunde varer. ”Det problematiske er 
de selvopfundne mærker, som fabrikanter eller organisationer selv sætter på varerne, og 
som ikke er kontrolleret af en tredjepart. Dem anbefaler vi ikke”, siger hun og nævner som 
eksempel industriens ernæringsinfo GDA (se næste afsnit), der er en forsimplet udgave af 
næringsdeklarationen. For at hjælpe forbrugerne gennem junglen af mærker, logoer og 
ernæringssymboler har Forbrugerrådet lavet en liste over de ti mærker, man bør navigere 
efter.30 Det gælder også, selvom nogle af mærkerne delvis lapper ind over hinanden. 

Den store uigennemsigtighed i markedet for dagligvarer skyldes naturligvis ikke kun – og 
langt fra primært – de mange, vejledende forbrugermærker og logoer. Men de bidrager 
til en i forvejen stor kompleksitet, der gør det vanskeligt for forbrugeren at gennemskue 
og overskue den megen information, der i dag gives bl.a. på varernes indpakning. Selvom 
mærkerne er tænkt som en rettesnor for den (sundheds-)bevidste forbruger i en jungle af 
visuelle stimuli, kan de altså delvis have den modsatte effekt. Fødevarestyrelsen vurderer 
således, at f.eks. ernæringsmærkning ikke forbedrer forbrugernes indkøbsvaner, med 
mindre den suppleres med anden viden og inspiration.31

På trods af den latente risiko for at drukne i mængden af information vil 44 pct. af 
respondenterne i ”Sundhed og forbrug 2010” sandsynligvis anvende yderligere infor-
mation om varerne, f.eks. hentet på internettet (se Del 1, Kapitel 4, s. 42). Det må ses 
som et udtryk for, at forbrugerne gerne vil orienteres og have indblik i både fødevarernes 
baggrund, fordele og bagsider.

Portionsmærker, trafiklys og nøglehuller
Selvom skoven af forbrugermærker allerede er tæt, har vi i Danmark endnu ikke stiftet 
rigtigt bekendtskab med ernæringsmærker, som man kender i andre lande. GDA-mærket 
– ”Guideline Daily Amount” – der oplyser om ”vejledende dagligt indtag” for hhv. kalo-
rier, sukker, fedt, mættet fedt og salt bruges i en del lande og er den europæiske fødevare-
industris førstevalg til energimærkning. GDA er dog blevet kritiseret voldsomt. 

GDA bygger bl.a. på begrebet portionsstørrelser. ”Men størrelsen af en portion af f.eks. 
et sukkerholdigt morgenmadsprodukt er jo noget, vi selv bestemmer i praksis – og som 
både afhænger af alder, køn og kultur”, siger uddannelsesleder på Ankerhus UC Sjælland 
og tidligere sundhedschef i FDB, Ph.d. Ida Husby. Hun finder, at de portionsstørrelser, 
som industrien har lagt til grund, er langt mindre end dem, som mange forbrugere opfat-
ter som naturlige. ”F.eks. rummer en pose chips med 175 g ikke færre end otte portioner, 
mens en 0,5 liters cola indeholder to portioner”.32 



094             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER094             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER

Derfor er GDA-mærket ikke et godt redskab for forbrugerne til at vælge sundt, og det 
kritiseres da også for at være for vanskelig at aflæse for forbrugerne. Bag kritikken står 
bl.a. Diabetesforeningen, Forbrugerrådet, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse 
sammen med detailhandelen, der i stedet peger på det fællesnordiske Nøglehulsmærke 
som et eksempel på god ernæringsmærkning. De bakkes op af den danske regering,33

og også FDB’s tidligere sundhedschef Ph.d. Ida Husby er glad for mærket. ”Nøglehullet 
er let forståeligt og et meget simpelt symbol. Det henvender sig således forhåbentlig også 
til borgere, der har kort eller ingen uddannelse, og dermed til de borgere, der vil have 
størst gavn ved at leve sundere”, siger hun.

Et andet ernæringsmærke, der blev skrottet på tegnebrættet, er det såkaldte ”trafiklys”. 
Det giver enten grønt, gult eller rødt lys for den sundhedsbevidste forbruger til at vælge 
varen, men er blevet mødt med modstand af fødevareindustrien, der mener, at mærket 
forsimpler for meget. Argumenterne imod går på, at kost jo er en sammensat størrelse, 
og om noget er sundt afhænger både af, hvor meget man spiser, og hvad man spiser det 
sammen med. 

Det var sådan en tankegang, der var fundamentet under FDB’s berømte madpyramide, 
hvor f.eks. fed ost kunne afbalanceres af noget andet i den samlede kost. Det perspektiv 
går let tabt, når der fokuseres på den enkelte vare. Et grønt ”trafiklys” på en pakke rød-
spættefileter signalerer, at fiskene indeni er sunde, men hvis de frituresteges i usund olie 
og spises med masser af remoulade og pommes frites til, er de ikke længere sund mad.  

På den anden side er der næppe tvivl om, at mange forbrugere netop efterspørger 
mærkning, der tydeligt angiver, hvornår de skal tage sig i agt, og hvornår ikke. 29 pct. 
af respondenterne i ”Sundhed og forbrug 2010” ønsker, at de usunde varer skal mær-
kes (se Del 1, Kapitel 4, s. 43). Der er tilmed evidens for, at ”negativ” mærkning virker 
mere effektivt end ”positiv” mærkning. Undersøgelser, hvor man gav enkel information 
om indholdet af et ”negativt” næringsstof, viste en markant større effekt end tilsvarende 
forsøg med oplysning om indholdet af en række ”positive” næringsstoffer.34 

Den ”negative” mærkning bestod af information om indholdet af sukker i morgenmads-
produkter som cornflakes, guldkorn og müsli. Resultaterne viste, at markedsandelen for 
morgenmadsprodukter med højt indhold af sukker faldt med 2,3 pct., mens markedsan-
delen for dem med lavt sukkerindhold steg med 2,7 pct.35

Så hvilke mærkningsordninger er de bedste, og hvilke skal man vælge? De spørgsmål 
er stadig ubesvarede, for hidtidige undersøgelser36 har ikke kunnet pege entydigt på et 
columbusæg, der løser problemerne, siger Lars Esbjerg fra MAPP-instituttet i Århus.
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Meget tyder dog på, at Nøglehullet er et værdigt kompromis, som de fleste inden for både 
detailhandel, fødevareindustri, myndigheder og patientorganisationer kan acceptere. 
Det skyldes flere ting. For det første bygger Nøglehullet på et solidt fagligt grundlag, der 
findes i de officielle, danske ernæringsanbefalinger. For det andet er Nøglehulssymbolet 
let forståeligt for den almindelige borger, særligt kronisk syge som f.eks. diabetikere og 
hjertepatienter. Og for det tredje er det baseret på en næringsdeklaration over indhold 
pr. 100 g/100 ml. Det er med andre ord troværdigt, simpelt og forståeligt, uden at det 
træder nogle parter unødigt over tæerne (om energimærker og Nøglehullet, se desuden 
Brødets bagside, Del 2”).37

Nøglehullet gør varerne sundere
Til trods for at ernæringsmærkerne måske ikke entydigt får forbrugerne til at vælge de 
sundere varer til, har mærkerne en positiv betydning for sundheden. Det vidner det stig-
ende antal produkter med Nøglehuls- og Fuldkornsmærket om. For mærkerne har fået 
flere producenter til at lave fødevarer, der opfylder mærkernes kriterier for lavt indhold af 
sukker, salt, fedt og højt indhold af fuldkorn (se Indstik om brød, Brødets bagside, Del 
2”). Det er i dag trendy at være sund og et konkurrenceparameter, de færreste fødevare-
virksomheder kan tillade sig at se bort fra (jf. Del 2, Kapitel 2 og 3).

Den tendens forstærker ernæringsmærker som Nøglehullet, mener John Wagner. ”Jeg er 
sikker på, at de fleste morgenmadsprodukter om få år vil findes i varianter med Nøglehul-
let. Mærket gør det sunde alternativ synligt og let at vælge. Og det tvinger også produ-
center til at lave sunde versioner af klassiske produkter”, siger han og henviser til svenske 
erfaringer. Set med sundhedsøjne er det især basisvarerne, som er en del af det daglige 
vareindkøb (og som derfor har et stort salgsvolumen), der bør opgraderes. Det er her, det 
virkelig batter noget.

Mens Nøglehullet stadig var et svensk anliggende og ikke endnu velkendt herhjemme,  
begyndte Coop at sætte det på fødevarekoncernens varer i Danmark. Det skete for at 
presse danske leverandører til at bruge mærket og for at vise, at der fandtes et alternativ til 
både GDA og ”trafiklys”. Hensigten var ikke mindst at åbne de danske politikeres øjne  
for Nøglehullets kvaliteter. Strategien virkede, og i dag er mærket et fælles nordisk ernæ-
ringsmærke. Den egentlige succes ligger dog i, at hele dagligvarehandlen i dag har taget 
ejerskab for mærket, og at producenterne følger trop.

At Nøglehulsmarkedet ikke kun er begrænset til hjemmemarkedet, men til hele Nord-
en, har desuden sine forretningsmæssige fordele, beretter Jette Røndbjerg, mangeårig 
medarbejder på FDB’s centrallaboratorium og i dag ansvarlig i Coop Trading. Hun står 
sammen med sin stab for at udvikle og sikre kvaliteten af Coops egne varemærker. ”På 
den måde fungerer Nøglehullet også som et redskab til at stille krav til produktudvikling 
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af egne varer”, siger hun. Og det er særligt Nøglehulsmærkets betydning for produktud-
vikling, snarere end forbrugernes tilvalg af Nøglehulsmærkede varer, der gør, at mærket 
har positiv effekt for folkesundheden.38 

Leverandører på slankekur: Daloon – en Nøglehulshistorie

Daloon – den kendte forårsrulleproducent fra Nyborg – var 

tidligt ude med at få integreret Nøglehullet i sin produktud-

vikling. Da man åbnede en ny fabrik i Sverige i midten af 

2000’erne, indrettede man forholdene efter den eksisterende 

Nøglehulsmærkning hinsidan. Det betød mindre fedt og salt 

i rullerne.  

 

Fedtet var egentlig ikke det store problem. Her behøvede man 

blot at sænke fedtindholdet fra 7-8 pct. til 6 pct. for at leve op 

til kravet om den anbefalede energiprocent. Anderledes med 

saltindholdet, som skulle nedbringes med op til 25 pct.39 

for at opfylde kriterierne i det da værende svenske Nøglehuls-

mærke.  

 

Daloon gik grundigt til værks med både fokusgrupper og 

smagstest for at afdække forbrugernes holdninger og præfer-

encer. Det gælder nemlig om ikke at støde kunderne fra sig, 

når man ændrer på kendte produkter, fortæller projektleder 

Lone Nørgaard Illemann for udviklingsprogrammet på 

Daloon. ”Normalt har vi en god fornemmelse for vores 

kunders smagsløg, men at gå så langt som til at spørge dem 

direkte, det var nyt”.  
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Hvedekerner og speltflager 

Fire nye ovnruller blev prøvesmagt, og interessen blandt 

forbrugerne var klart stigende for et lavere indhold af salt og 

fedt. Derfor gik Daloon videre end blot at opfylde kriterierne 

til Nøglehullet og nåede en saltreduktion på hhv. 12, 20, 33 

og 39 pct. for de fire forskellige ruller.   

 

Det var et resultat af smagsprøverne, hvor testpersonerne – 

alle inkarnerede rullespisere – var villige til at gå længere, end 

udviklingsholdet havde forestillet sig. F.eks. blev soyasaucen, 

den store saltsynder i rullerne, erstattet med en kombination 

af gærekstrakt, salt og sukker. Sådan gik det også til, at hve-

dekerner og speltflager i dag er en ingrediens i de Nøglehu-

lsmærkede forårsruller.  

 

Det store problem, som ligger uden for Daloons kontrol, er, 

at forbrugerne selv tilsætter ketchup og soyasauce, når rul-

lerne ryger indenbords. ”Og så er der jo ingen grund til, at 

forårsrullerne fra starten har et højt saltindhold”, siger Lone 

Nørgaard Illemann, der understreger, at de saltreducerede 

ruller også smager godt uden soyasauce.  

En øjenåbner 

Som udgangspunkt havde udviklingsholdet en forventning 

om, at kernekunden ikke var særlig sundhedsbevidst, og 

at forårsruller ikke umiddelbart blev forbundet med sund 

mad. ”Men det holdt ikke stik. Resultaterne fra fokusgrup-

perne viste, at forbrugerne interesserer sig for ernæring og 

sundhed”, fortæller Lone Nørgaard Illemann. ”Og at der er 

en generel positiv holdning til, at forårsruller gerne må blive 

sundere”.  
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Udviklingsarbejdet blev en øjenåbner for Daloon og gav 

blod på tanden til at produktudvikle mere. I 2010 er man 

således i gang med tredje runde. For der er stadig plads til 

forbedringer, hvad fedtindholdet og større indhold af grove 

grøntsager angår. Her er man nået til at kigge på bl.a. me-

lets indhold af fedt, da man ikke kan fedtreducere mere på 

tilberedningen, end man allerede har gjort. 

Godt salg i sunde ruller 

De Nøglehulsmærkede forårsruller har vist sig at være en 

succes, også hvad salg angår. Salgstallene viser en vækst på 

11 pct. fra første halvår 2009 til første halvår 2010.40 Den 

traditionelle forårsrulle, der er billigere (og usundere), er dog 

stadig den bedst sælgende forårsrulle i Daloons sortiment.  

 

Det er ikke kun forårsrullerne til ovn, som er Nøglehulsmær-

kede. Den helt klassiske forårsrulle er for tiden mærket efter 

den svenske bekendtgørelse, men vil til efteråret 2010 bære 

Nøglehullet efter den fælles nordiske model.   

Den perfekte madpyramide

”En forårsrulle er faktisk den perfekte madpyramide: Der 

er mest fra bunden og midten og mindst fra toppen – hhv. 

kornprodukt, grøntsager og kød”, beretter administrerende 

direktør for Daloon Hemming Van og fortæller, at en typisk 

forårsrulle indeholder 40 pct. grøntsager. Det afbalancerede 

forhold mellem de forskellige ingredienser var grunden til, at 

virksomheden allerede for 25 år siden fik Okholm-prisen.41 



BRØDETS BAGSIDE

Hver dansker sætter i gennemsnit ca. 70 kg brød til 

livs årligt. Det svarer til vægten af en fuldvoksen, 

afrikansk elefant i løbet af et menneskeliv. ,,



Brød er basis. Det holder milliarder af maver mætte. 
Det er helt berettiget at nævne det i Fadervor. 

Særligt det grove brød – fuldkornsbrødet – tæller positivt i 

ernæringsstatistikken. Og det er netop den slags brød, dan-

skerne nu er begyndt at spise mere af. Godt hjulpet på vej af 

nye mærkningsordninger som Fuldkornsmærket. Men selv 

det grove brød har en bagside. Spørgsmålet er bl.a., hvor-

dan man kommer det høje saltindhold i nogle brød til livs.



KØBENHAVN

Jo mørkere farve, jo større 

ændring i brødvaner. Over halvdelen 

i hele landet har købt mere groft i 

det sidste år, og over en tredjedel 

har skåret ned på det lyse brød. 

Ca. hver femte kigger efter sund-

hedsmærker på brødet. Tallet viser 

den procentdel i området, der ikke 

har ændret vaner. 

Kilde: “Sundhed og forbrug 2010“. 
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 Hver dansker sætter i gen-
nemsnit ca. 70 kg brød til 
livs årligt.1 Det svarer til 
vægten af en fuldvoksen, 
afrikansk elefant i løbet af 

et menneskeliv. Særligt det 
grove brød, der indeholder 

mange kostfi bre og vitaminer, er 
sundt. Fuldkorn reducerer risikoen for 

at udvikle hjertekarsygdomme og overvægt. 
Og det ser ud til, at fuldkornsprodukter 
beskytter mod type 2-diabetes. 

Så det er ikke uden grund, at groft brød har en cen-
tral plads i madpyramiden og i kostrådene: Det gæl-
der om at spise fuldkornsbrød hver dag. Omvendt 
kan man godt gå uden om det fi berfattige brød. Det 
mangler ganske enkelt alle de gode og sunde ting, 
som det grove er rigt på.2

Det salte er usundt
Groft eller fi berfattigt, alt brød indeholder salt, som 
giver smag og får brødet til at holde længere. Og 
selvom det ikke lyder af meget, er de 0,8-1,9 pct. 
salt, som dansk brød indeholder,3 mere end nok. 
Danskernes store appetit på brød gør nemlig, at de 
få pct. salt pr. brød bliver til hele saltbjerge, når man 
kigger på den samlede mængde. 

Saltbjergene i vores kost er et sundhedsproblem, 
der vedkommer alle: Der er en klar sammenhæng 
mellem saltindtag og højt blodtryk og jo højere 
blodtryk, jo større er risikoen for hjerneblødning. 
Undersøgelser viser også, at personer med højt salt-
indtag hyppigere udvikler hjertekarsygdomme end 
folk, der ikke spiser så meget salt.4

Forsøg med mindre salt brød
Sammenhængen mellem saltholdig mad og alvorlig 
sygdom er ikke ny. Og da ingen anden fødevare-
gruppe end netop brød og kornprodukter5 giver 

danskerne så store mængder salt, forsøgte FDB 
allerede for 20-30 år siden at gøre noget ved det. 

I 1970’erne tilføjede FDB et sjette kostråd, ”Spar 
på saltet”, til de daværende fem kostråd. Og i 
slutningen af 1980’erne gik man et skridt videre 
og reducerede saltindholdet i det brød, man fi k 
lavet på egen fabrik. Men det blev ikke en succes. 
Kunderne brød sig ikke om den mindre salte smag, 
og FDB følte sig tvunget til at hæve saltindholdet til 
det gamle, højere niveau.

De frivillige mærker
Erfaringer viser, at forbrugerne typisk har brug for 
en gradvis nedsættelse over tid for at vænne sig til 
en ny, mindre salt smag.6  Forsøg fra bl.a. England 
og Finland viser også, at dagligvarehandlen og 
producenter må løfte i fl ok, hvis den slags initiativer 
skal lykkes. 

I Danmark har man for nylig taget skridt i den 
retning med de to frivillige mærkningsordninger, 
Nøglehulsmærket og Fuldkornsmærket. Det første 
garanterer et vist max.- eller min.-indhold af forskel-
lige indholdsstoffer. For brød er det: Fedt max. 7 g 
pr. 100 g, sukkerarter max. 5 g pr. 100 g, natrium 
max. 0,5 g (1,25 g. salt) pr. 100 g og kostfi bre 
mindst 5 g pr. 100 g. 

Fuldkornsmærket brød har min. 50 pct. fuldkorn i 
tørstofi ndholdet. Og danskerne har brug for mere af 
det grove. Kun omkring 6 pct. af befolkningen får 
det fuldkorn, som kroppen egentlig har brug for.7  
Hvad andre næringsstoffer angår, svarer Fuldkorns-
mærket til Nøglehulsmærkets kriterier. 

Mærkerne er rettesnore, så forbrugerne ikke behø-
ver at studere næringsdeklarationer nærmere. Ved 
at gå efter mærkerne er det muligt at vælge f.eks.
færdigretter, uden det går ud over sundheden. Ide-
en er, at Nøglehulsmærket og Fuldkornsmærket 



er nemme at afl æse og derfor også vil appellere til 
forbrugere, der ikke plejer at nærlæse næringsdekla-
rationer.

De to mærker har allerede påvirket udbuddet af 
groft og mindre salt brød. Det er i hvert fald nærlig-
gende at drage den konklusion. For tre-fi re år siden 
var det hvide sandwichbrød helt dominerende. 
Nu er fuldkornsbrød i vækst, og i antal varianter er 
fuldkornsvarianter af lyst brød ved at overhale det 
fi berfattige lyse brød, fortæller den ansvarlige for 
brødindkøb i Coop, Lars Rasmussen.

Partnerskab for fuldkorn
Alene brød med Fuldkornslogo8 er gået pænt frem, 
når man kigger på salgstallene for hele detailhand-
len: I foråret 2010 er salget steget med 26 pct. (in-
deks 126 for salg i kg) i forhold til samme periode 
sidste år. Til sammenligning er stigningen i salget 
for brød uden logoet på blot 3 pct. (indeks 103).9 

Forskellen er markant.

Det stemmer godt overens med besvarelserne i 
”Sundhed og forbrug 2010“. Her svarer mere end 
hver tredje af respondenterne, at de køber mindre 
hvidt brød nu end for et år siden. Og mere end hver 
anden køber mere groft ditto. Navnlig kvinderne og 
de +55-årige er blevet mere bevidste med hensyn 
til brød i de seneste år. Tendenserne er svagest i 
København/Frederiksberg, og det kan måske hænge 
sammen med, hvor stor en del af brødforsyningen, 

som supermarkederne står for, og hvor meget der 
kommer fra såkaldte håndværksbagere.    

At det lyse fuldkornsbrød sælger rigtigt godt, bifald-
er man i det såkaldte Fuldkornspartnerskabet, der 
har en del af æren for, at fl ere nu vælger groft frem 
for fi berfattigt brød. Siden 2006 har en række myn-
digheder, sundhedsorganisationer, brødfabrikanter, 
detailkæder og fl ere andre10 arbejdet sammen i 
dette partnerskab for at få danskerne til at spise 
mere fuldkorn. 

Partnerskabet brugte de første par år af sin levetid 
til at indsamle og analysere den viden, man skulle 
bruge til en større kampagneindsats, fortæller Rikke 
Iben Neess, som er kampagneleder i Fuldkorns-
sekretariatet. Man søgte hjælp hos DTU Fødevare-
instituttet, der nåede frem til et anbefalet dagligt 

Finland og den salte smag

I Finland har man siden 1970’erne arbejdet på at reducere befolk-

ningens indtag af salt, og det er lykkedes at sænke indtaget fra 12 g 

til ca. 8 g om dagen. For at nå dertil har man gjort fl ere ting.

Bl.a. har myndighederne stillet krav til saltindholdet af forarbej-

dede fødevarer. Og fødevarer med et vist saltindhold skal mærkes 

”højt saltindhold“. Resultatet har vist sig: Dødsfald, der skyldes 

blodpropper i hjernen, hjerneblødninger og hjertesygdom, blandt 

de 30-59-årige er faldet med 60 pct.

Kornprodukter
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Kornprodukter, herunder brød, er ansvarlige for hovedparten af det salt, danskerne indtager

Forskellige fødevaregruppers omtrentlige bidrag til saltindtaget



indtag på 75 g fuldkorn. Og til at kun 6 pct. af 
danskerne spiser nok fuldkorn.

I 2008 fi k man involveret detailhandlen, og i 2009 
kom de første produkter med Fuldkornslogoet i 
butikkerne. Hvert år har fl ere og fl ere organisatio-
ner og virksomheder tilsluttet sig partnerskabet, og 
stadig fl ere pakker med spaghetti, morgenmads-
produkter og brød bliver mærket med Fuldkorns-
mærket. I marts 2009 havde man 127 Fuldkorns-
mærkede produkter, ekskl. private labels med 
Fuldkornslogo i dagligvarehandlen. I marts 2010 
var tallet 156.11 

Samarbejde der virker
En del af succesen skyldes netop, at både fødevare-
industri og detailhandel deltager aktivt. Det har stor 
betydning i forhold til, hvor hurtigt beslutningerne 
bliver ført ud i livet. Men det forudsætter også fælles 
fodslag på de indre linjer. Da brødindustrien i dag 
består af få, store virksomheder, kan der hurtigere 
komme handling bag ordene, end da den bestod 
af mange små bagerier. Her har brødindustrien en 
fordel i forhold til f.eks. frugt og grønterhvervet, 
vurderer bromatolog og projektchef i Kræftens 
Bekæmpelse, Morten Strunge Meyer. Han peger på, 
at succesen også skyldes, at myndighederne er gået 
meget konstruktivt og proaktivt ind i partnerskabet.
Også den utraditionelle sammensætning af partner-
ne har vist sig at være frugtbar: At bringe NGO’ere 
som Hjerteforeningen og Diabetesforeningen sam-

men med fabrikanter som Kohberg og Schulstad 
og detailhandelskæder som Dansk Supermarked og 
Rema 100012 får dialogen til at dreje sig om andet 
og mere end købmandskab.

Sidst men ikke mindst har Fuldkornspartnerskabets 
daglige sekretariat været aktivt opsøgende blandt 
detailhandlens indkøbsansvarlige. Kategorigrup-
pechef Lars Rasmussen fra Coop var én af dem, 
der fi k inspirationen herfra. En dag sad der en 
repræsentant fra sekretariatet på hans kontor, der 
spurgte: Hvorfor egentlig ikke? Det fi k 
Lars Rasmussen til at gå i gang med 
at skifte fra hvidt og fi berfattigt til 
groft. Og han tog fat fra en ende 
af med at give de brød, der havde 
størst salgsmæssigt volumen, et 
sundere alternativ. Og naturligvis 
en konkurrencedygtig pris.  

Partnerskabets historie viser, at et 
samarbejde i storskala på tværs af sektorer 
virkelig kan sætte skub i produktudviklingen og 
ændre sammensætningen af fødevarer i en sundere 
retning. Man kan egentlig undre sig over, at andre 
brancher ikke rykker hurtigere. Som det fremgår 
af ”Sundhed og forbrug 2010“ ønsker moderne 
kunder, at producenter og butikker tager ansvar for 
deres sundhed.  

Virker mærkerne på sigt?
Om forbrugerne på længere sigt vælger Fuldkorns- 
og Nøglehulsmærket brød frem for almindeligt lyst 
brød, har vi endnu til gode at se. Men noget kunne 
tyde på det. Næsten hver anden af respondenterne 
i ”Sundhed og forbrug 2010“ oplyser, at de køber 
ind efter Fuldkornsmærket, mens én ud af fi re kig-
ger efter Nøglehullet. Denne forskel skyldes nok, at 
Fuldkornsmærket i forbrugernes øjne i højere grad 
associeres med brød, end Nøglehullet gør det.

Så meget brød spiser danskerne årligt

En voksen dansker (18-75 år) spiser i snit 214 g brød og andre 

kornprodukter om dagen og 78,1 kg om året.14 For hvert barn 

(4-17 år) er det i snit 205,5 g om dagen og 75 kg brød og andre 

kornprodukter om året. Det svarer til et samlet forbrug på over 

426,3 mio. kg15  eller hhv. ca. 430,5 mio. kg for voksne og ca. 413,4 

mio. kg for børn.16

Sammen med andre kornprodukter som pasta, ris og müsli står 

brød for en grundlæggende og stor del af danskernes mad, 214 g 

for voksne (18-75 år) og 206 g for børn (4-17 år) om dagen.17  



Imidlertid tyder svenske undersøgelser på, at 
Nøglehulssymbolet ikke nødvendigvis fører til, at 
forbrugerne vælger de sunde varer. Heller ikke når 
de kender mærket på forhånd. Det er særligt kortud-
dannede, der vælger Nøglehullet fra.13 

Selvom mærkerne måske ikke kan få alle med på den 
”grove side“, har de alligevel en positiv indfl ydelse 
på sundheden. Da sunde fødevarer i dag kan bruges 
til markedsføring, vil fl ere fødevareproducenter 
sandsynligvis ønske at få deres varer mærket. Og det 
vil gradvis øge udbuddet af varer med lavt indhold af 
f.eks. salt og fedt og højt indhold af fuldkorn. 

I dag tænker industrien nemlig sundhed strate-
gisk ind i produktudviklingen. Og den tendens vil 
sandsynligvis blive tydeligere i fremtiden, vurderer 
uddannelsesleder på Ankerhus UC Sjælland  og tid-
ligere sundhedschef i FDB, Ph.d. Ida Husby. Hvis 
de to frivillige mærker bliver udbredte og vinder i 
troværdighed hos kunderne, kan de have en positiv 
effekt for folkesundheden. Hun hæfter sig ved, at 
begge mærker er nemme at afl æse og derfor også vil 
appellere til forbrugere, der ikke plejer at nærlæse 
næringsdeklarationer. 

Kan man gøre mere?
Meget tyder altså på, at mærkerne vil hjælpe for-
brugerne til at vælge sundere brød. Men der kan 
naturligvis gøres andet og mere for at få saltindhold-
et længere ned og få fuldkorn i endnu mere brød. 

Industrien kan produktudvikle ved bl.a. at fi nde 
andre konserveringsmidler end salt. Kan der fi ndes 
brugbare og sunde alternativer, forsvinder en del 
af grunden til at salte brødet. I hvert fald så meget, 
som man gør det i dag. 

Det skulle være muligt at stille krav til varerne, så 
saltindholdet bliver præcist dokumenteret. Et over-
skueligt sted at starte er med egne varemærker.

Helt suverænt ville det naturligvis være, hvis detail-
handlen og industrien ville gå endnu videre end 
det nuværende samarbejde og forpligte hinanden 
til en egentlig national strategi for sundt brød. Hvis 
man gjorde Nøglehulsmærket og Fuldkornsmær-
ket til standarden for dansk brød, ville man også 
kunne forebygge forringelser af kvaliteten. Bl.a. ved 
at undgå ”svenske tilstande“ med meget sukker i 
brødet.

Sidst men ikke mindst kunne butikkerne gøre et 
nummer ud af at oplyse og vejlede kunderne til det 
sunde brød. Både ved markedsføring i tilbudsaviser 
og i butikkerne. Erfaringer fra Finland viser f.eks., 
at en gradvis reduktion af saltindholdet i fødevarer 
ikke kan stå alene. Der skal oplyses løbende og 
gerne meget. 

Lykkes det at gennemføre blot et par af disse forslag, 
kan det danske brød med god samvittighed anbe-
fales som det, det – trods alt – altid har været: En 
daglig spise. 

Brøds kulturelle og sociale værdier

Brød er ikke kun føde, men også kultur. Tænk blot på 

nadverens brød i Biblen. Eller på udlandsdanskeres ”pa-

triotiske“ forhold til rugbrødet. Hvad savner vi mere end 

netop rugbrød, når vi har været i udlandet i længere tid?

Der er også kultur i de forskellige typer af brød. Det 

mørke, grove brød er fra gammel tid blevet forbundet 

med hårdt arbejde (at yde), mens det lyse, lette brød 

forbindes med fest (at nyde).18 Måske bliver vores valg af 

brød i forskellige situationer ubevidst styret af nedarvede 

traditioner fra den gang, da Danmark var et bondeland, 

og lyst brød var en fornem spise, som kun holdt sig frisk i 

få dage og kun blev bagt til højtiderne.  



1 Ifølge Knivskarp kamp om rugbrødet, Business,  

 Berlingske Tidende, 01.02.10.
2  Nogle forskere mener endda, at raffi neret stivelse 

fra bl.a. hvidt brød er lige så skadeligt som mættet 

fedt, hvad angår risikoen for at udvikle hjertekarsyg-

domme (ifølge ernæringsforsker, professor Walter 

Willett fra Harvard School of Public Health, Verdens 

førende ernæringsforsker: Fedt ikke farligt, Ingeniø-

ren 27.05.10, Franskbrødet under mistanke som 

den nye livsstilssynder, Ingeniøren 05.03.10).
3   Saltet er imidlertid ikke ligeligt fordelt i alle brød-

typer. Krydderboller indeholder f.eks. under 1 pct. 

salt, mens hotdogbrød og kernebrød topper med 

over dobbelt så meget. Rugbrød og trekornsbrød lig-

ger i midterfeltet med ca. 1,5 pct. (ifølge tal fra Lev-

nedsmiddeldatabasen, Dansk Industri og Danish 

Meat Association –Lars Ovesen, Sundhedsmæssige 

virkninger af salt, Danish Meat Association og Dansk 

Industri 2007, s. 14).
4  Hvis det lykkes at reducere saltindholdet i maden 

med 3 g om dagen, vil det reducere forekomsten 

af forhøjet blodtryk med 20 pct. (ca. 40 pct. af 

30-60-årige har for højt blodtryk) og udviklingen af 

blodpropper i hjernen og hjerneblødninger med 14 

pct. svarende til ca. en reduktion på 1.600 apoplek-

sier om året (ifølge Lars Ovesen, Sundhedsmæssige 

virkninger af salt, Danish Meat Association og Dansk 

Industri 2007). Verdenssundhedsorganisationen 

WHO anbefaler, at indtaget af salt ikke overstiger 5 

g pr. dag.
5   Kornprodukter som brød, spaghetti mv. står for 

halvdelen af alle fødevarers bidrag til saltindtaget, 

mens kødprodukter kun står for en femtedel. Med 

de mange kg brød, hver dansker i gennemsnit spiser 

om året, koster det på langt sigt leveår og liv (ifølge 

Lars Ovesen, Sundhedsmæssige virkninger af salt, 

Danish Meat Association og Dansk Industri 2007). 

Selv hvis alt brød havde et saltindhold i den lavere 

ende på omkring 1,25 pct., ville det sandsynligvis 

stadig stå for broderparten af saltindtaget fra indu-

strielt fremstillede fødevarer. 
6  ”Forbrugere tilvænnes lettere til højt saltniveau end 

til lavt saltniveau. Tilvænning til lavt saltindhold 

tager måneder“ (ifølge notatet Saltreduktion i kød – 

de faglige udfordringer, Slagteriernes Forskningsin-

stitut 2009).
7  Ifølge Fuldkornspartnerskabet 2009.
8    For kategorierne mel, knækbrød, hvedebrød, rug-

brød, morgenmad, dybfroste bageprodukter (ifølge 

The Nielsen Company, ScanTrack Dagligvareindeks).

9  Ifølge Fuldkornskompagniet og The Nielsen 

Company, ScanTrack Dagligvareindeks.
10   Fuldkornspartnerskabet er et tværfagligt samarbejde 

mellem 20 forskellige myndigheder, sundhedsorga-

nisationer, interesseorganisationer, detailhandel og 

en række fødevareproducenter: Easyfood, McDo-

nalds Danmark, Fuldkornssekretariatet, DLG, ISIS 

A/S, Bager- og Konditormestre i Danmark, Credin 

A/S, DI Fødevarer, Dansk Supermarked, Diabe-

tesforeningen, Foreningen af Kliniske Diætister, 

Fødevarestyrelsen, Hjerteforeningen, Kohberg Brød 

A/S, Kræftens Bekæmpelse, Lantmännen Cerealia, 

Lantmännen Schulstad, Lantmännen Unibake 

Denmark A/S, Landbrug & Fødevarer, Nestlé, Nyker 

Brød, Pågen, Quaker Oats, Rema 1000, Skærtoft 

Mølle, Valsemøllen A/S, Wasabröd AB (Valora Trade 

Denmark A/S).
11    Herudover kommer produkter til food service. I juni 

2010 var det samlede antal Fuldkornslogomærkede 

produkter for både dagligvarehandel og food service 

i alt 213 (ifølge Fuldkornskompagniet).
12    I Fuldkornspartnerskabets bestyrelse er der til ek-

sempel balance mellem sundheds- og kommercielle 

interesser. Bestyrelsen består af tre repræsentanter 

fra erhvervet, to fra sundhedsorganisationer og en 

repræsentant fra myndighederne.
13    Ifølge Forebyggelseskommissionens rapport s. 

222. Her konkluderer man, at ”noget tyder på, at 

generel bevidsthed om sund livsstil er en væsentlig 

forudsætning for at omsætte forståelsen af mærknin-

gen til forbrugsvalg“. Der refereres til hhv. Larsson 

I, Lissner L, Wilhelmsen L, The ”Green Keyhole“ 

revisited: Nutritional kooeledge may infl uence food 

selection, 1999, og Loureiro, ML, The Role of 

Economic incentives to Reduce Obesity, Finansdepar-

tementet, NOU, 2007, s. 8.
14   Baseret på tal fra Danskernes Kostvaner 2010, DTU  

 Fødevareinstituttet, s. 116.
15    På baggrund af en befolkning på 5.511.451 (ifølge 

Danmarks Statistik, pr. 1. januar 2009).
16    Tallene er ikke helt præcise pga. DS kategorise-

rer 0-19-årige, mens DTU bruger 4-9 årige og 

10-17-årige.
17   Baseret på tal fra Danskernes Kostvaner 2010, DTU  

 Fødevareinstituttet, s. 116.
18    Gry Skrædderdal Jakobsen og Anja Marie Bornø 

Jensen, Fuld af korn – en antropologisk undersøgelse 

af faglærte og ufaglærte danskeres hverdagserfaringer 

med brød og fuldkorn, Kræftens Bekæmpelse 2007, 

s. 22.

Noter
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BUTIKKEN

Egne varemærker giver sundere varer
Egne varemærker er en varegruppe, der er i hastig vækst. Det er netop med disse varer, 
at supermarkedskæderne kan profilere sig selv på andet end pris og mærkevarer, beret-
ter Lars Esbjerg, lektor på MAPP-instituttet, Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet. 
”Da forbrugerne sjældent bruger den information, de kan læse på varerne, gælder det for 
detailkæden om at opbygge en troværdighed, så forbrugeren som helhed har tillid til, at 
alle varer, der sælges i butikkerne, er sunde og produceret under forsvarlige forhold. Det 
bruger detailhandlen de egne varemærker til at gøre”. 

Mange af de egne varemærker ligner de kendte mærkevarer – f.eks. Kellogg’s – men 
passer til de krav, som den enkelte dagligvarekæde eller koncern har til deres varer, f.eks. 
mindre sukker og mere fuldkorn, fortæller Jette Røndbjerg fra Coop Trading. Selvom 
nogle af de egne produkter ikke just er sunde, indeholder de reel forbrugervejledning, 
som man ikke finder på mærkevarerne. F.eks. kan man på morgenmadsproduktet ”Honey 
Bees” fra Coop læse: ”Indholdet af sukker er højt i Honey Bees, derfor er det en god idé at 
variere med morgenmadsprodukter med et lavt sukkerindhold”.

Ikke kun Coop, men også Dansk Supermarked, der står bag supermarkedskæder som 
Netto, Føtex og Bilka, fører i dag flere tusinde varer under eget mærke. Ofte er der tale 
om serier, som kun kan købes i en eller et par kæder, og som derfor er med til at brande 
netop den eller de kæde(r). Varekategorier med egne mærker spænder ganske bredt, f.eks. 
har kæderne under Dansk Supermarked egne varemærker i alt fra konservesprodukter til 
fladskærmsfjernsyn.

Koldtvandsvask hjælper miljøet

Egne varemærker kan føre til nytænkning og lancering af 

kvalitetsprodukter. Et eksempel uden for sundhedsområdet 

er produktserien Care, der består af miljøskånsomme vaske- 

og opvaskemidler, og som findes på hylderne i Føtex, Bilka 

og Irma. Særligt vaskepulveret ”Care koldtvandsvask”, der 

kan vaske tøj rent i vand ned til 20 grader, har vakt betydelig 

opsigt.42

 

Koldtvandsvaskemidlet fra 2007 er blandt andet udviklet i et 

samarbejde mellem Dansk Supermarked og producenten Dan-
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lind, foruden Dong Energy, Novozymes og Teknologisk  

Institut, der har testet vaskepulveret. Ifølge beregninger kan 

man spare 60 pct. af vaskemaskinens elforbrug, hvis man  

skifter det konventionelle varmvandsvaskepulver ud med  

koldvandsmidlet.  

 

Selvom en familie på fire typisk kun vil spare omkring 150 

kr. årligt med koldtvandsvaskeriet, er det godt for miljøet: 

Hvis alle danskere begyndte at vaske tøj i koldt vand, ville det 

svare til en besparelse på halvdelen af den elektricitet, der 

årligt produceres på Svanemølleværket i København.43 

 

At der også er kommercielle perspektiver i koldtvandsvaske-

midlet ses af, at den engelske dagligvaregigant Tesco, der er 

nummer tre i verden, i dag sælger produktet i sine butikker.

Herhjemme fylder mærkevarerne godt op på hylderne, mens kædernes egne varemærker 
typisk ligger på 20-25 pct. andel af det samlede salg. I England er det omvendt. Her 
fylder egne mærker væsentlig mere, typisk 40-50 pct. af salget. For de helt store super-
markedskæder som Tesco og Sainsbury’s udgør de endda helt op til 80 pct. af salget med 
fire-fem forskellige varianter af egne mærker. Det skyldes bl.a., at de engelske forbruger-
organisationer er stærkere og mere militante end de danske, fortæller Lars Esbjerg fra 
MAPP-instituttet i Århus. ”For at undgå skandaler er de engelske kæder nødt til at stille 
skrappere krav til egne leverandører: Om hvordan dyrene bliver behandlet på gården, på 
slagteriet osv.”

Han mener, at der er et væsentligt potentiale i Danmark for at øge andelen af supermar-
kedernes egne mærker, også selvom de danske forbrugere er mere fordragelige end deres 
engelske brødre. Med det nuværende fokus på sundhed kan det bidrage til endnu flere 
sunde varer i butikkerne.
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Fra mærkesager til omtankebrands  
En anden vej igennem mærkejunglen er såkaldte omtankebrands, der samler en række 
hensyn under samme hat. Blandt de mest kendte er Änglamark, der har afløst den så-
kaldte Minirisk-serie i de fleste af Coops butikker.44 Produkterne i Änglamark-serien45 er 
fremstillet med skyldig hensyntagen til miljø, økologi og allergi, er fri for bl.a. farvestoffer 
og parfume, og de lever op til andre mærkers standarder for økologi, miljø og allergiven-
lighed, bl.a. Svanemærket og Astma-Allergi Danmarks mærke. Meningen er at gøre valget 
af de ”rene” varer attraktivt og let. 

Men bredden i Änglamark er ikke nødvendigvis en fordel, mener Lars Esbjerg, MAPP-
instituttet. Hvis man vil for meget i ét mærke, risikerer man at forvirre kunderne, der ikke 
rigtigt kan få fat i, hvad det egentlig går ud på. Og det er der noget om. Vil man virkelig 
forstå, hvad Änglamark egentlig garanterer sine kunder, skal man igennem ganske man-
ge siders tekniske specifikationer. For det er naturligvis let, hvis forbrugeren bare behøver 
at aflæse et enkelt visuelt symbol på emballagen. Bagsiden er, at den, der virkelig vil vide 
mere, kommer på hårdt arbejde. Jo flere varegrupper, og jo flere hensyn, der omfattes af 
f.eks. ”Änglamark”, jo flere sider med teknisk specifikationer skal den kritiske forbruger 
igennem for at få fuld besked. Her er Astma- og Allergimærket trods alt lettere at afkode.

Derfor er det også vigtigt at påpege, at omtankebrands er noget andet end mærker, 
pointerer Carina Neergaard, der er marketingschef i SuperBrugsen. Når kunderne vælger 
et Änglamark-produkt, skal de være sikre på, at der er tænkt på både økologi, miljø og 
sundhedsskadelige stoffer. Sundheden er altså i denne sammenhæng ikke argumentet i 
sig selv, men et aspekt af et mere omfattende ønske om renhed og hensyntagen.   

Og det er faldet i god jord hos forbrugerne. På bare to år er Änglamark blevet Danmarks 
største og mest kendte omtankebrand.46 Udviklingsforløbet har været interessant for 
Coop, der hele tiden er optaget af, hvordan man i praksis får forbrugernes sundhed og 
Coops økonomi til at gå op i en højere enhed: ”Det startede med, at de grønne forbrugere 
tog Änglamark til sig og lidt senere børnefamilierne. De er vigtige, for de fylder meget i 
markedet”, fortæller Carina Neergaard. 

30 pct. af Coops kunder opdagede ”Änglamark” allerede i 2008, da serien blev lanceret. 
I første kvartal 2010 var kendskabsgraden helt oppe på 92 pct., og der har været en klar 
omsætningsvækst år for år: I 2009 lå den på indeks 115. At salget er gået så godt, skyl-
des ikke mindst gode anmeldelser af Änglamark-produkter i forskellige forbrugertests, og 
det skyldes igen, at der er ofret mange ressourcer på at forbedre produkterne, så de også 
kan leve op til andre forbrugerkrav om kvalitet. 
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”Änglamarks hakkede tomater” og ”Änglamark Müsli” fik begge topkarakter i 2009, og 
”Änglamark Sunlotion” blev i 2008 kåret som den bedste solcreme af Informationscenter 
for Miljø og Sundhed. Det var tilmed den eneste af de 13 testede solcremer, der viste sig 
ikke at indeholde farlige kemikalier.47 Resultaterne blev gengivet i alle medier, og derefter 
eksploderede salget af ”Änglamark Sunlotion”. ”På kun to år tidobledes salget næsten”, 
siger Maria Aagesen, der er kategorichef for plejeprodukter i Coop.

Successen skyldes, at der efterhånden er en bred bekymring for kemien i cremer, sham-
poo, deodoranter og andre plejeprodukter. Når stoffer mistænkes for at forstyrre kroppens 
hormonbalance, forringe sædkvaliteten, øge risikoen for kræft mv., skaber det naturligvis 
utryghed blandt forbrugerne, men også en usikkerhed om, hvordan de skal håndtere 
denne utryghed.48 I en spørgeskemaundersøgelse, som Forbrugerrådet gennemførte 
blandt 928 forbrugere i 2009, svarer 44 pct. (et relativt flertal), at de ikke ved, hvilke 
stoffer man skal undgå, hvis man vil undgå at blive udsat for hormonforstyrrende stoffer. 
Den udbredte bekymring skaber et marked for ”rene” varer: Hele 81 pct. er villige til at 
betale mere for produkter, som garanteret er fri for hormonforstyrrende stoffer.49

Blandt respondenternes svar på, hvad de gør for at mindske at blive udsat for hormon-
forstyrrende stoffer (ud over de listede muligheder), var valget af Änglamarkprodukter 
ét af buddene. Respondenterne nævnte mange andre udveje, men ikke andre konkrete 
produkter.

 
Økologiske og miljømærkede supermarkeder 

I slutningen af 2000’erne var økologi blevet så almindeligt 

i danske supermarkeder, at egentlige økologiske super-

markeder så dagens lys. Som f.eks. Egefelds to butikker på 

Frederiksberg og Vanløse i hovedstaden. Med 2.000 forskel-

lige varenumre fører Egefeld flere varer end de store danske 

discountsupermarkeder. Økologi og miljøbevidsthed har 

aldrig været større end nu, hverken hvad angår vareudbud 

eller street credit.  

 

Nu bevæger de første etablerede supermarkedskæder sig 

i samme retning. På Islands Brygge i Købehavn har Irma 
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f.eks. åbnet landets første Svanemærkede butik. Det miljø- og 

klimarigtige gælder dels butikkens varer, hvor otte ud af ti 

varegrupper byder på miljørigtige alternativer. Her myldrer 

det med svanemærker, ø-mærker og blomstermærker. Og dels 

butikkens eget energiforbrug og emballagespild, der begge er 

i bund.50 Og hvem ved. Selvom der måske går mange år, før 

vi får et egentligt Änglamark-supermarked at se, er omtanke-

konceptet i vælten. Det er i hvert fald både efterspurgt af 

forbrugerne og en god forretning for detailhandlen. 
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I 2007 afholdt Huset Mandag Morgen i samarbejde med De Samvirkende Købmænd 
og Oxford Health Alliance en workshop, ”Fremtidens sunde supermarked”, for en lang 
række interesserede i branchen.51 Kataloget over ideer og koncepter var omfattende – og i 
det foregående har vi gjort status over de vigtigste af dem: ”Space management”, ”conve-
nience”, oplysning, inspiration mv. Som allerede nævnt går udviklingen den rigtige vej 
– selvom den ikke går hurtigt nok.  

Også når det gælder forebyggelse og sundhedsfremme, tænkes der nye tanker i disse år. For 
få år siden var forebyggelse i det store hele synonymt med ”sundhedsoplysning”. Det bliver i 
stadig mindre grad tilfældet. Da sundhedsstyrelsen i 2009 udsendte et debatskrift om frem-
tidens sundhedsvæsen,52 hed afsnittet om forebyggelse netop ”Meget mere end kampagner”. 

Et af de nye nøgleord i forebyggelsesarbejdet er ”nudging”. At ”nudge” er at puffe, og 
udtrykket blev lanceret i Richard Thalers og Cass Sunsteins nytænkende bog ”Nudge” 
fra 2008. I bogen prøver de to forfattere at finde en middelvej imellem den statslige 
regulering, som mange oplever som formynderisk, og den laden-stå-til, der ikke bidrager 
til at løse ganske åbenlyse problemer med f.eks. overspisning. Målet er at øge borgernes 
reelle muligheder for at træffe bevidste valg og hjælpe dem til at træffe valg, som de ikke 
fortryder bagefter. 

Nudging i en suppeskål 

Den amerikanske marketingprofessor Brian Wansink fra Cornell 

Food and Brand Lab lavede i 2005 kontrollerede forsøg med 

portionsstørrelser og vores tendens til at spise op. Han lod 54 

forsøgspersoner spise tomatsuppe af en tallerken, der diskret blev 

fyldt nede fra via en mekanisme i bordet.  

 

På spørgsmålet om, hvor meget de havde spist, svarede 

forsøgsperson-erne i gennemsnit det samme som en kontrol-

gruppe, der havde fået samme suppe af normale skåle. De 

to grupper viste sig at være lige mætte. Men dem, der havde 

spist den store portion suppe, havde spist 73 pct. mere suppe 

i gennemsnit end kontrolgruppen. 

 

KAPITEL 4:

SUNDHEDEN OG HELHEDEN
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Én af nudging-tænkningens danske talsmænd er Anders Hede, 

forskningschef i TrygFonden, der årligt bruger flere snese mil-

lioner på at styrke forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark.     

”Sagen er, at vi har en fortravlet hjerne og mange prioriteter på én gang, som ofte er mere 
nærliggende og påtrængende end frygten for at få diabetes om 20 år. Derfor skal vi have 
præsenteret dagligdagens muligheder, så det bliver lettere at træffe de sunde valg, som 
man er glad for bagefter. De sunde valg skal være de mest nærliggende – så man synes, at 
det naturlige er at tage trappen frem for elevatoren”, siger han.

”Meget af denne viden har man længe haft i butikslivet. Man har bare brugt den til at fris-
te kunderne i stedet for at hjælpe dem uden om fristelser. Vi har brug for at vende denne 
tænkning om – og se på nogle af de valgsituationer, som vi kommer i til daglig – med 
henblik på at gøre det lettere at modstå pres og fristelser og give fornuften og holdnin-
gerne bedre plads”, mener Anders Hede.

Hverdagslivets valgsituationer er en ordentlig mundfuld. Også mere end vi vil forsøge at 
gabe over her. Men tankegangen er udfordrende: Det er ikke nok at se på den enkelte vare 
– endsige på ingredienslisten. Vi skal interessere os for de helheder, som mennesker lever 
og oplever i. Vi skal skabe indkøbssituationer, hvor forbrugerens fornuft og holdninger 
har optimale chancer for at vinde over driftsimpulser og dårlige vaner”.

Mindless eating 

Forskere i USA har undersøgt, hvad der bestemmer, hvor 

meget popcorn vi spiser i biografen. Konklusionen var: 

Bægerets størrelse. Vi spiser det, der er til stede, og ikke nød-

vendigvis det, vi kan lide. Det gælder især i passive spisesitu-

ationer, hvor opmærksomheden primært er rettet mod andre 

aktiviteter end at spise, f.eks. at se film, spille computer mv.

En ud af fire af respondenterne i ”Sundhed og forbrug 

2010” drikker sodavand foran tv’et eller computeren mindst 

én gang om ugen. I familier med børn over skolealderen er 

tallet over en tredjedel.
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Tilgængelighed giver sundhed

Et forsøg på at tænke i større helheder er de senere års inter-

esse for at have indkøbsmuligheder i nærheden. Flere ameri-

kanske studier viser, at supermarkeder i lokalområdet giver 

sunde kostvaner.53 Hvis supermarkedet tilmed er et større et 

af slagsen, bliver kostvanerne endnu sundere. Det skyldes, at 

større supermarkeder typisk er billigere, har et større udvalg 

og har flere fødevarer af høj kvalitet sammenlignet med min-

dre købmænd og kiosker.54

Et af de amerikanske studier viser også, at folk spiser mere frugt og grønt, jo flere su-
permarkeder der er i lokalområdet. For hvert yderligere supermarked kunne forskerne 
registrere en forøgelse af frugt- og grøntindtaget på 32 pct.55

Endnu et amerikansk studie viser, at er der “kæde-supermarkeder” inden for rækkevidde, 
har unge tendens til mindre BMI56, mens flere “convenience-butikker” er associeret med 
højere BMI og overvægt.57 Det skal ses i lyset af, at fedme er et stort sundhedsproblem i 
USA,58 også blandt børn og unge. Desuden er der sammenhæng mellem supermarkeder 
med et stort udvalg af sunde fødevarer i lokalområdet og sunde kostvaner hos forbru-
gerne.59 Alt tyder altså på, at supermarkederne i USA med deres blotte tilstedeværelse 
hjælper amerikanerne med at leve sundere.60 

Spørgsmålet er, om man kan overføre de amerikanske studier til danske forhold. Ja, 
mener ph.d. og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet Jens 
Troelsen. I hvert fald når det kommer til supermarkedernes placering og tilgængelighed 
i det offentlige rum. Særligt for ældre er det vigtigt, at afstanden til butikken er overkom-
melig. Jo ældre man er, jo større opleves en given afstand, og er den for stor, vælger man 
måske at handle ind i den nærmeste kiosk, fortæller han. 

Hvor tæt butikken ligger på ens bopæl er dog kun ét af de elementer, der bestemmer 
butikkens tilgængelighed. Om der findes et ordentligt vejnet, busser og tog, der kører 
ofte, gode cykelstativer og parkeringspladser mv., betyder alt sammen noget i forhold til, 
om man rent faktisk kommer frem til butikken. Eller om man overhovedet orker at begive 
sig af sted. Især for de såkaldte ressourcesvage, der f.eks. ikke har råd til bil, er det vigtigt, 
at man kan komme til butikken enten til fods, på cykel eller med bus, pointerer Jens 
Troelsen. 
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Persontransport efter transportmiddel angivet i mio. personkilometer

Kilde: Vejdirektoratet og  

Danmarks Statistik (tog, skib, fly).  

Reviderede tal 2005-08: Vejdirek- 

toratet har revideret tal for  

rutebusser 2. februar 2010

Personbiler og varebiler 
under 2.001 kg.

Tog

Cykler/knallert-30

Rutebusser i alt

Antallet af kørte km i bil er vokset inden for de seneste årtier.61 Selvom der er små perio-
demæssige udsving i transportvanerne,62 vinder bilen stort som det foretrukne trans-
portmiddel, også når vi kører til supermarkedet for at handle. En undersøgelse fra DTU 
i 2008 viser, at kun ca. 15 pct. af vores indkøbsture foregår på cykel eller til fods, mens 
hele 85 pct. sker i bil.63 Den megen tid, vi tilbringer i bilen til og fra supermarkedet, har 
betydning for vores helbred, fordi tiden i bilen er fysisk inaktiv. Omvendt bidrager det 
til sundheden, hvis man cykler – f.eks. på indkøb. I en af de store undersøgelser, af hvad 
der bestemmer befolkningens sundhed, var (øget) cykling associeret med en reduktion af 
dødeligheden på ikke mindre end 22 pct.64

FIGUR 2.4.1 – PERSONTRANSPORT
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Derfor har den fysiske planlægning af lokalmiljøer, betydning for udviklingen af civilisa-
tionssygdomme som f.eks. type 2-diabetes.65 Behovet bliver ikke mindre af det stigende 
antal ældre, der er mindre mobile og har særlige behov. ”Konkret kunne det være relevant 
at opsætte bænke i en radius af f.eks. 500 m af det lokale supermarked. Den slags små 
praktiske skridt hjælper faktisk”, fastslår Jens Troelsen.

Men der er også brug for mere end lokal transportpolitik. Beregninger viser, at det faktisk 
hjælper at kombinere forskellige slags indgreb for at få danskerne til at cykle mere. Hvis 
man begrænser parkeringsmuligheder, sænker den tilladte fartgrænse og samtidig giver 
god plads og anden opmuntring til cyklisterne (som man f.eks. har gjort i Odense), så kan 
det batte ganske meget. Især hvad angår indkøbstrafikken. DTU’s beregninger viser, at 
biltrafikken til indkøb i så fald kan blive 13 pct. mindre.66 Samtidig vil cykeltrafikken til 
indkøb blive næsten fordoblet, mens indkøbsturen til fods kun vil øges lidt. Da passager-
trafikken i bilen reduceres væsentlig mindre, er konklusionen, at det primært er de lidt 
længere indkøbsture, hvor man tager af sted alene, der kan flyttes fra bil til cykel.

Jens Troelsen mener også, at udlejning af cykeltrailere og elcykler kunne være et alternativ 
til bilen. Ligesom store varehuse som f.eks. IKEA udlåner/udlejer trailere, så bilisterne 
selv kan bringe storindkøbet sikkert hjem, kunne dagligvarebutikkerne tilbyde udlejning 
af cykeltrailere. De er efterhånden udbredt i bybilledet og kan rumme både børn og varer. 
Det er også en god idé med udlejning af el-cykler til dem, der især har brug for medvind 
på cykelstien. Foruden de ældre kunne det være overvægtige og folk med hjerteproble-
mer, der har godt af motion, men ikke af at anstrenge sig for meget. 

Inden man søsætter projekter, kræver det naturligvis, at man kortlægger kundernes (inkl. 
de potentielle kunders) konkrete vaner og behov. Det er heller ikke enkelt at opfylde dem. 
Både cykeltrailere og el-cykler kræver dog, at der investeres tid i administration af udlån 
og penge i inventar som cykelstativer og læskure. En sådan opgave kan dagligvarehandlen 
næppe påtage sig alene, men den kunne godt være med til at udforske mulighederne 
sammen med kommunerne og organisationer som Ældresagen, Børnerådet, Dansk Cyk-
listforbund og de sygdomsbekæmpende organisationer. 

Et andet forsøg på at tænke i helheder har maden som udgangspunkt. Nogle af de mest 
succesrige koncepter på feltet gennem de senere år har Claus Meyer som ophavsmand. 
Han mener, at der allerede er sket ganske meget i forhold til at give kvaliteten af mad et 
løft. ”Først og fremmest er man gået fra en mangeltankegang, hvor det drejede sig om 
f.eks. vitaminpiller, til et egentligt fokus på fødevarer. Man har forladt ’antioxidanter’- og 
’max.-30-pct.-fedt-så-bliver-du-sund’-paradigmet og interesserer sig nu for helheden”, 
siger han.
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”For fem-ti år tilbage handlede det meget om, at man skulle undgå forskellige ting: 
Animalsk fedt, mættede fedtsyrer, hvidt sukker, tilsætningsstoffer mv. I mellemtiden er 
der kommet opmærksomhed på vegetabilske varers sekundære indholdsstoffer som f.eks. 
fytonæringsstoffer”, siger han og understreger, at man ikke bare kan give folk rationelle 
grunde for at leve sundere og forvente, at de så følger trop. ”Mad skal også smage godt, 
være attraktivt og måske have et godt brand”. 

Det er i mødet mellem sundhedsfolkene og verden, at der er sket et stemningsskifte, me-
ner Claus Meyer og peger på, at der i dag findes en større tværvidenskabelighed og dialog 
inden for sundhedsforskningen. ”Nu inviterer man f.eks. sociologien, sensorikken og 
gastronomien indenfor, når man vil skabe mere sundhed i samfundet. Der er i dag større 
fokus på at løse tingene sammen67”. 

Og så interesserer kokke sig nu for sundhed. Det lyder måske som en selvfølge, men for 
ikke ret lang tid siden var der nærmest gravet grøfter mellem sundhedsvidenskaben og 
gastronomien. ”Nu har mange kokke en bachelor i human ernæring ansat i deres køkken. 
De vil gerne arbejde for noget andet og større end Michelin-stjerner”, siger Claus Meyer. 
Han peger på Nyt Nordisk Køkkens manifest som et eksempel på, at sundhed og velsmag 
nu sættes på menukortet.

 
Manifest for Det Ny Nordiske Køkken

Det Ny Nordiske Køkken tænker sundheden ind i et helt nyt  

måltidskoncept. Det Ny Nordiske Køkken skal:

1)  udtrykke den renhed, friskhed, enkelhed og etik, som  

vi gerne vil forbinde med vores region  

2) afspejle de skiftende årstider i sine måltider  

 

3) bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i   

 vores klimaer, landskaber og vande 

 

4) forene kravet om velsmag med moderne viden om  

 sundhed og velvære 
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5) fremme de nordiske produkters og producenters  

 mangfoldighed og udbrede kendskabet til kulturerne  

 bag dem  

 

6) fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i  

 havet og i de dyrkede og vilde landskaber

7) udvikle nye anvendelser af traditionelle  

 nordiske fødevarer 

 

8) forene de bedste nordiske tilberedningsmetoder og  

 kulinariske traditioner med impulser udefra 

 

9) kombinere lokal selvforsyning med regional  

 udveksling af varer af høj kvalitet  

10)  invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug,  

 fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og  

 mellemhandlere, forskere, undervisere, politikere og  

 myndigheder til et samarbejde om dette fællesprojekt,  

 der skal blive til gavn og glæde for alle i Norden.

Claus Meyer sætter sit helhedssyn ind i en endnu større sammenhænge. ”I dag ved vi, at 
grøntsager ikke bare er grøntsager. Karakteren og kvaliteten af råvarerne har betydning”. 
Sidst men ikke mindst peger han på klodens sundhed som afgørende for det, vi forstår 
ved sundhed. Det drejer sig ikke længere kun om det enkelte menneskes sundhed, og det 
er epokegørende, mener han. ”I dag er der i stigende grad en ærbødighed og ydmyghed 
over for naturen i folks bevidsthed. Sundhed har her ikke kun noget at gøre med fraværet 
af piskefløde, men også med at spise ’uberørte’ afgrøder, som man gjorde i stenalderen”.
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KAPITEL 5:

HERTIL ER VI KOMMET  – FLERE PERSPEKTIVER

I første del af denne rapport beskrev vi, hvordan danskerne er ved at udvikle en ny 
sundhedsbevidsthed, der afspejler deres egne ”civilisationssygdomme”, men også en 
række udfordringer og problemer for civilisationen som sådan – ikke mindst fra miljø- og 
klimaforandringerne. Vi viste også, at denne mentalitetsudvikling nu har fået bredt fat. 
Mænd og kvinder er blevet mere enige, og det vil muliggøre nye livsmønstre i mange fa-
milier. Samtidig er de kortuddannede øjensynlig ved at komme med på sundhedsbølgen 
for alvor.

Den nye sundhedsbølge stiller nye krav til dagligvarehandlen om at støtte en sund levevis 
– og den tolererer ikke i samme grad, at butikkerne tjener penge ved at friste kunderne 
til at tænke kortsigtet. Et bemærkelsesværdigt udslag er regeringens sundhedspakke fra 
2009, der fulgte op på Forebyggelseskommissionens anbefalinger. Her opfordrede rege-
ringen som tidligere nævnt ”detailhandlen til at sikre, at cigaretter og tilsvarende ikke er 
synlige på udsalgssteder”. Trods sin vage formulering, er VK-regeringens opfordring en 
vigtig strømpil. Sat helt på spidsen: For 30 år siden ville det have været nærmest utænke-
ligt, at landets regering opfordrede de handlende til at gemme tobaksvarerne bort. I dag 
oplever de færreste det som særlig mærkeligt, og om få år vil det måske være direkte dårlig 
tone at have tobakken stående fremme. 

I anden del af rapporten har vi konstateret, at dagligvarehandlen har indledt sin omstil-
ling. Der er taget en række lovende initiativer af både koncerner og kæder og enkelte bu-
tikker. Nogle steder arbejdes med ændrede placeringer af varer og nye typer af oplysning. 
Også promoveringen af mærker som f.eks. Nøglehullet får efterhånden konsekvenser 
både for forbrugernes adfærd og for produktudviklingen hos leverandører. 

Det er på den anden side også klart, at omstillingen drejer sig om meget mere end at 
styrke de sunde produkter i butikken og markedsføringen. De vigtigste perspektiver for 
de kommende års forandringer handler om forenkling, tillidsskabelse, om at lette indkøb, 
der passer med den enkelte forbrugers verdensbillede (”individualiseret helhedstænk-
ning”), om strukturforandringer på brancheniveau og om at styrke samarbejdet med 
civilsamfundet.

Forenkling – fordi der er behov for at finde metoder til at gøre det lettere for moderne 
forbrugere at mestre indkøbssituationen. Indkøb handler ikke længere kun om at afveje 
kvalitet og pris. Den moderne forbruger er vidende om sammenhænge mellem varerne 
i indkøbsvognen og miljøet, sundheden, klimaet og leveforhold for dyr og mennesker. 
Mange er kritiske over for fødevareproduktionen og den internationale storindustri og 
samtidig bevidste om forbrugerens påvirkningsmuligheder. Derfor har forbrugerne på 
den ene side brug for mere information, på den anden side kan de normalt ikke overkom-
me at forholde sig til den, slet ikke i selve indkøbssituationen. 
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Et af detailhandlens svar har været at sælge flere varer under egne mærker og lancere de 
såkaldte omtankebrands som f.eks. Änglamark, der spænder over mere end en enkelt 
mærkesag. Forbrugerne har taget godt imod de nye brands, der dermed er et interessant 
eksempel på en udvikling, hvor sundhedsmæssige og forretningsmæssige hensyn går op i 
en højere enhed.  

Tillidsskabelse – fordi skandaler og kritisk omtale slider på tilliden til både fødevare-
branchen og de myndigheder, der kontrollerer den. De kræver eksempelvis en meget 
rodfæstet tillid til butikken/kæden, hvis de nye omtankebrands skal kunne overleve de 
uundgåelige, forbipasserende mediestorme. Forudsætningen for tillid er, at man i småt 
og stort demonstrerer, at man er på forbrugerens side. Ægte engagement i at løse (lokal-)
samfundets problemer er med til at opbygge tillid. En anden mulighed er at opbygge nye 
typer af medier/platforme, hvor forbrugere får adgang til mere specialiseret information 
og dialog om produkter, der interesserer dem. 

Individualiseret helhedstænkning – fordi hensynet til sundheden indgår i en oplevet 
helhed for hver enkelt af os. Forbrugerne vil leve sundt, men de vil meget mere end det. 
Opgaven består i at få flere forskellige typer af hensyn til sundhed og krop til at passe 
sammen med alt det andet, som den individuelle forbruger også har brug for eller ønsker 
sig i hverdagslivet. 

Forbrugeren vil i stigende grad kunne støtte sig til nye digitale hjælpemidler, der ken-
der forbrugerens præferencer og prioriteter, sådan som der f.eks. lægges op til i fremti-
dige udviklinger af f.eks. CoopPlus-systemet. Hensynet til sundheden vil her ofte være 
indtænkt som en selvfølgelighed, ”defaultmuligheden”, snarere end noget, der kræver 
bevidste tilvalg og besværlige fravalg. Under alle omstændigheder vil de nye hjælpemid-
ler øge vores kapacitet til at kombinere mange hensyn, herunder at styre indkøbsvognen 
uden om fristelser, vi egentlig helst er fri for. 

Strukturforandringer på brancheniveau er nødvendige, hvis vi skal komme igen-
nem omstillingen af dagligvarehandlen inden for overskuelig tid. Der er givetvis fortsat 
mange uudnyttede muligheder for at eksperimentere og konkurrere om sundhed på 
butiks- og kædeniveau. Men hvis f.eks. butikkernes tilbuds- og markedsføringsstrategier 
eller uddannelses- , løn- og avancementssystemer skal understøtte omstillingen for alvor, 
må branchen agere nogenlunde samlet. Reelt er der sket ganske lidt på brancheniveau 
siden vedtagelsen af 13 punkts-planen mod fedme i 2007. Det peger på et behov for, 
at myndighederne og det politiske system påtager sig en mere aktiv rolle for at  ”nudge” 
omstillingen fremad.
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Styrket samarbejde med civilsamfundet kan hjælpe dagligvarehandlen igennem sin 
omstilling. Det er bemærkelsesværdigt, hvor meget af de senere års inspirationskraft, der 
er kommet fra NGO’er på sundhedsområdet. Initiativer som ”6 om dagen”, Fuldkorns-
partnerskabet eller Kalorieregnskabet har ikke bare peget på problemer, men også på nye 
veje for de sundhedsinteresserede i dagligvarebranchen. Det er nærliggende at spørge, 
om der ligger endnu større muligheder for samspil med civilsamfundet, end vi hidtil har 
været opmærksomme på. Det spørgsmål er temaet for rapportens sidste del.
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Noter

1 Vi kan leve længere og sundere, Forebyggelseskommissionen 2009, Anbefaling 27, s. 397.

2 En gennemgang af internationale erfaringer fra Forskningscenter for Forebyggelse og   

 Sundhed i Glostrup findes i: Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed og dagligvarehandel – en 

 international vidensopsamling, FDB 2010.

3  ”Vi har en ret omfattende viden om, hvorfor sygdomme opstår. Men når det gælder, hvad der 

 kan gøres for at undgå dem, så ved vi langt mindre. […] Dels har det ikke været traditionen, dels  

 har man ofte været  overbevist om, at ens egne erfaringer var så specielle for netop lokale forhold.  

 Så man er hverken blevet klogere på de generelle konklusioner, som de enkelte projekter kunne  

 være med til at understøtte, eller på de særlige forhold, der betinger, at implementeringen af  

 et projekt i nogle tilfælde lykkes særlig godt. Hele implementeringen er et meget dårligt forstået  

 område”. (Finn Diderichsen, professor i folkesundhed ved Københavns Universitet,  

 Hvad med sundheden? Debathæfte om fremtidens sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen 2009).

4   “Som følge af EU-domme er Danmark nødsaget til at ændre sin markedsføringslov, så der åbnes

  for rabatkuponer. De anses dog ikke for forbrugervenlige i Danmark, hvor flere politikere har  

 udtrykt et ønske om at modarbejde dem, og hvor også detailhandlen indtil videre har holdt sig  

 tilbage”. (Rabatkuponerne er allerede i omløb, Politiken, 11.06.10).

5   “Plan A”, der stammer fra januar 2007, har 100 mål, som M&S ville nå inden for en fem års  

 periode. I mellemtiden har virksomheden udvidet planen til nu at dække 180 mål, som man 

 vil nå inden 2015. Man har ambitionen om at blive intet mindre end verdens mest  

 ansvarsfulde dagligvarekoncern.

6   Marks & Spencer (M&S) er en stor britisk tøj- og fødevarekoncern med over 600 indenlandske 

 og 295 internationale butikker.

7   Ansvarlighedsrapport 2009, Coop 2009. Kan læses på www.coop.dk.

8   På United Nations Global Compact hjemmeside hedder det: “The United Nations Global

  Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their  

 operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights,  

 labour, environment and anti-corruption”.  

 “Human rights: 1) Businesses should support and respect the protection of internationally 

 proclaimed human rights; and 2) make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

 Labour: 3) Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition 

 of the right to collective bargaining; 4) the elimination of all forms of forced and compulsory  

 labour; 5) the effective abolition of child labour; and ... 

 6) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 
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  Environment: 7) Businesses are asked to support a precautionary approach to environmental 

 challenges; 8) undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and  

 9) encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.  

 Anti-corruption: 10) Businesses should work against corruption in all its forms, including 

 extortion and bribery”. (www.unglobalcompact.org, 30.09.10).

9  Ca. en tredjedel af respondenterne i Sundhed og forbrug 2010 oplever de daglige indkøb 

 som fortravlede (se Del 1, Kapitel 4).

10   Forkortelse for “Market-Based Process and Product Development in the Food Sector”,

  der er navnet på et tidligere forskningsprojekt.

11 Forbrugerne har besvaret spørgsmålet uhjulpet. I undersøgelsen var der mulighed for at nævne op  

 til tre forhold, som forbrugeren lægger vægt på – derfor overstiger tallene tilsammen 100 pct.:  

 Kvalitet (66 pct.), pris (55 pct.), økologi/etik (25 pct.), sundhed (13 pct.), geografisk nærhed (8  

 pct.), sortiment (8 pct.), mv. (ifølge Forbrugerundersøgelser 2007, Forbrugerstyrelsen, s. 102).

12 The Institute of Grocery Distribution, 2007 (ifølge, MM Elite 19, Tillæg om Global Best Practice,  

 Mandag Morgen, 3. marts 2008, s. 6).

13 Ifølge Lars Esbjerg, lektor på MAPP-instituttet ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.

14 Ifølge Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed og dagligvarehandel – en international vidensopsamling,  

 FDB 2010, s. 10.

15  McKinnon A., Mendes D., Nababteh M., In-store logistics: an analysis of onshelf availability and  

 stockout responses for three product groups, International Journal of Logistics: Research and  

 Applications, 2007 – 10, s. 251-68.

16 På nogle skoler også 4. og 7. klasse.

17 95 pct. af de medvirkende lærere er positive over for projektet.

18 På længere sigt har FDB Skolekontakten også tænkt sig at inddrage butiksrummet i 

  skoleundervisningen. ”Formålet med at bringe eleverne ind i butikken skulle være at få dem til at  

 reflektere over sig selv som forbrugere. Hvordan deres egne valg har betydning for eksempelvis  

 miljø og klima, hvor varerne kommer fra, og hvor autentiske de er”, siger udviklingskonsulent 

  Bente Svane Nielsen.
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19  Fremtidens interaktive dagligvarehandel, Instituttet for Fremtidsforskning i samarbejde med 

  Art of Crime, Center for Kulturanalyse, KU og Coop Danmark. Se www.iff.dk.

20  ISO havde også en netbutik omkring 1999/2000, men økonomisk set løb den ikke rundt.

21  Ifølge Viktor Smith m.fl., Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked,  

 Extuto Publishing 2009, s.15. Der henvises til: Ruth, R. & Carol, B. 2000, The verbal and visual  

 components of packaging design, Journal of Product & Brand Management, 9 (1), s. 56-70.

22  Ifølge Lars Esbjerg, lektor på MAPP-instituttet, Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet: 

 ”Forbrugerne læser typisk ikke på indholdsfortegnelse og emballage, og måske kun første  

 gang de køber et produkt”.

23 Ifølge Viktor Smith m.fl., Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked,  

 Extuto Publishing 2009, s. 15. Der henvises til: Urbany, J. E., Dickson, P. R., & Kalapurakal, R.  

 1996, Price search in retail grocery market, Journal of marketing, 60 (2), s. 91-104.

24  Ifølge Mette Boye, afdelingschef i Forbrugerrådet.

25  International forskning giver et fingerpeg om, hvordan forbrugerne opfatter forskellige  

 mærker, og hvorvidt mærkerne har effekt på indkøb og på sundhed. Det vurderes, at  

 mærkning som ét blandt flere tiltag kan bidrage til sundere kostvaner. Food Standards Agency, 

  den britiske fødevarestyrelse, fremhæver også, at mærker skal være lette at bruge på de fire til ti  

 sekunder, som forbrugere normalt bruger på at tage købsbeslutninger. Se mere i: Bodor J. N.  

 et al, Neighbour fruit and vegetable availability and consumption: the role of small food stores 

 in an urban environment, Public Health Nutrition 2007: 11 (4), s. 413-20. Morland K., Wing S., 

 Diez Roux A., The Contextual Effect of the Local Food Environment on Residents’ Diets: 

 The Atherosclerosis Risk in Communities Study, American Journal of Public Health 2002: 92  

 (11), s. 1761-7. Laraia B. et al, Proximity of supermarkets is positively associated with diet quality  

 index for pregnancy, Preventive Medicine 2004: 39, s. 869-75. Powell L. et al, Associations 

 between access to food stores and adolescent body mass index, American Journal of Preventive  

 Medicine 2007: 33, s. 301-7. Cowburn G. and Stockley L., Consumer understanding and use 

 of nutrition labelling: a systematic review, Public Health Nutrition 2005: 8 (1), s. 21-28. 

 Drewnowski A. and Fulgoni III V., Nutrient profiling of foods: creating a nutrient-rich food index,  

 Nutrition Reviews 2008: 66 (1), s. 23-39.

26 Ifølge Viktor Smith m.fl., Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked,  

 Extuto Publishing 2009, s.19.

27 ”Fremhævelse af de fortræffeligheder, et produkt besidder, og gennem hvilke det adskiller sig fra  

 andre produkter” (ifølge Den store danske – Gyldendals åbne encyklopædi).
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28 Viktor Smith m.fl., Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked, Extuto  

 Publishing 2009, s. 11.

29 Ifølge www.fairspeak.org.

30 Ti mærker som giver dig reel og uafhængig information, Forbrugerrådet 2009.

31 Ifølge Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed og dagligvarehandel – en international vidensopsamling,  

 FDB 2010, s. 39. Kilde: Temadokument om Ernæringsmærkning, Fødevarestyrelsen 2008.

32 Desuden bygger GDA-mærkningen på dagligt indtag som referenceværdi, hvorfor procenterne –  

 selv på en hel pose chips – aldrig bliver ret store. En angivelse på 10-15 pct. er høj i en GDA, men  

 psykologisk set virker den stadig lav.

33 Brev til Folketingets europaudvalg og fødevareministerens svar til Folketingets europaudvalg, 

  København, 28.06.10.

34 Russo J., Staelin R., Nolan C., Russell G. og Metcalf B., Nutrition information in the supermarket,  

 Journal of Consumer Research 1986; 13, s. 48-70. Muller T., The use of nutritive composition  

 data at the point of purchase, Journal of Nutrion Education 1984; 16, s. 137-141.

35 Effekten af interventionen ophørte dog nærmest øjeblikkeligt, efter at skilte og mærkning blev  

 fjernet. Hvis effekten ønskes fastholdt, skal informationen være permanent til stede (ifølge  

 Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed og dagligvarehandel – en international vidensopsamling, 

 FDB 2010 s. 16. Der henvises til: Russo J., Staelin R., Nolan C., Russell G. og Metcalf B.,  

 Nutrition information in the supermarket, Journal of Consumer Research 1986; 13, s. 48-70).

36 Flabel-projektet.

37  En af dem, der virkelig har taget Nøglehulsmærket til sig, er Coop. I koncernens  

 ansvarlighedsplan ”1-4-40” (se Del 2, Kapitel 1, s. 75) har man bl.a. sat sig to ambitiøse mål  

 for Nøglehullet: Dels at nå op på 500 Nøglehulsmærkede varer inden udgangen af 2011. 

 Dels at 80 pct. af de danske forbrugere kender mærket. Og ved udgangen af 2010 er man  

 godt på vej med begge dele: Nøglehullet findes nu på over 400 varer og er kendt af 75 pct. af 

  forbrugerne (ifølge en rundspørge blandt 1000 respondenter, uge 39 2010, FDB Analyse). 

38 Naturligvis vil man gerne vide mere om forbrugernes til- eller fravalg af de Nøglehulsmærkede  

 varer. Derfor er FDB sammen med de nordiske fødevare- og sundhedsmyndigheder ved at  

 igangsætte et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af Nøglehullet, herunder om mærket  

 bruges af særlige grupper i befolkningen. 
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39 Alt efter type af forårsrulle.

40  Ifølge markedschef Lars Hansen, Daloon.

41  Lars Okholm var forstander på FDB’s centrallaboratorium og en meget aktiv debattør om  

 danskernes ernæringstilstand. Okholm-prisen blev uddelt første gang i 1984 og havde til formål  

 at ”fremme moderne ernæringsprincipper” og kunne tildeles personer, grupper eller  

 institutioner, der havde gjort en ”særlig indsats inden for ernæringsforskning, produktudvikling,  

 udvikling af varedeklarationer eller oplysningsvirksomhed”. Lars Okholm og repræsentanter fra  

 FDB sad i bedømmelsesudvalget. Prisen uddeles ikke mere.

42  Se f.eks. Tøj bliver rent ved 20 grader, Politiken, 19.10.07.

43  Ifølge Dong Energy (Tøj bliver rent ved 20 grader, Politiken 19.10.07).

44  ”Minirisk”-serien blev udviklet i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet og skulle garantere  

allergivenlige produkter, der var fri for parfumestoffer, farve og optisk hvidt. Ingredienserne skulle 

være i orden: De skulle først godkendes af FDB’s centrallaboratorium. ”Minirisk” føres i dag 

videre i Fakta-butikkerne som et omtankebrand, der er en pendant til Änglamark-serien.

45  Opkaldt efter svenske Evert Taubes kendte sang ”Änglamarken”.

46  Änglamark-brandet med over 300 forskellige varer er i dag så stærkt, at det bruges i film, helt  

 uden at Coop gør noget for det. I 2010 er det Danmarks største og mest kendte omtankebrand.

47   Ifølge en test som Informationscenter for Miljø og Sundhed gennemførte i 2008. I 2009 vandt  

”Änglamark Sunlotion” endnu en test som bedst blandt otte solcremer i magasinet Camping 

Fritid, juni 2009.

48 Særligt når NGO-organisationer som Forbrugerrådet fører kampagner mod kemikalier i 

  plejeprodukter, som de f.eks. gjorde i 2009.

49  Ifølge Danskerne vil af med de hormonforstyrrende stoffer, Forbrugerrådet 2009, s. 4-6.

50  Hvad pokker er et miljømærket supermarked?  Politiken, 07.10.10.

51 Her deltog folk fra den danske dagligvarehandel, fødevareindustrien, forskellige interesse- og 

  patientorganisationer, forsknings- og vidensinstitutioner og myndigheder (ifølge Idekatalog fra  

 workshoppen ”Fremtidens sunder supermarked”, Fremtidens milliardindustrier, 

 Fødevarekonsortiet).
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52  Hvad med sundheden? Debathæfte om fremtidens sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen 2009. 

53  Ifølge Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed og dagligvarehandel – en international vidensopsamling,  

 FDB 2010, s. 36. Der refereres til fire studier: 1) Story M., Kaphingst K. M., Robinson-O’Brien  

 R., Glanz K., Creating healthy food and eating environments: policy and environmental approaches,  

 Annu Rev Public Health 2008; 29, s. 253-72. 2) Cheadle A., Psaty B., Curry S., Wagner E.,  

 Diehr P. et al, Community-level comparisons between the grocery store environment and individual  

 dietary practices, Prev Med. 1991; 20, s. 250-261. 3) Laraia B., Siega-Riz A. M., Kaufman J. og  

 Jones S., Proximity of supermarkets is positively associated with diet quality index for pregnancy,  

 Prev Med. 2004; 39, s. 869-75. 4) Morland K., Wing S. og Diez Rouz A., The contextual 

 effect of the local food environment on residents’ diets: the Atherosclerosis Risk in Commuities study,  

 Am J. Public Health 2002; 92, s. 1761-67.

54 1) Horowitz C., Colson K., Herbert P. og Lancaster K., Barriers to buying healthy foods for people  

 with diabetes: evidence of environmental disparities, Am J. Public Health 2004; 94, s. 1549-54.  

 2) Pothukuchi K., Attracting supermarkets to inner-city neighborhoods: Economic development  

 outside the box, Econ Dev Q. 2005; 19, s. 232-44.

55 Morland K., Wing S. og Diez Rouz A., The contextual effect of the local food environment on *

 residents’ diets: the Atherosclerosis Risk in Commuities study, Am J. Public Health 2002; 92, s.  

 1761-67.

56 “Body Mass Index”, forkortet BMI, er den engelske betegnelse for legemsmasseindeks. BMI  

 bruges til at indikere under- og overvægt og består af en matematisk formel (vægt/højde2), 

 der viser sammenhængen mellem en persons højde og vægt.

57 Powell L., Auld M., Chaloupka F., O’Malley P. og Johnston L., Associations between access to food  

 stores and adolescent body mass index, Am J. Prev Med. 2007; 33, s. 301-07.

58  I USA lider 34 pct. af befolkningen decideret af fedme (defineret som et BMI på over 30),  

 mens tallet i Danmark er 16 pct. 86 pct. af amerikanerne vil være overvægtige eller fede i 2030,  

 hvis udviklingen ikke vendes (ifølge Food for Lifes hjemmeside www.foodoflife.dk, Det 

 Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 10.08.10).

59 Cheadle A., Psaty B., Curry S., Wagner E., Diehr P. et al, Community-level comparisons between the  

 grocery store environment and individual dietary practices, Prev Med. 1991; 20, s. 250-261.

60 Og mere end det: ”At øge antallet af supermarkeder i socialt belastede boligområder har i et  

 amerikansk studie vist sig at øge værdien af fast ejendom, øge den økonomiske aktivitet og  

 beskæftigelsen, og at resultere i lavere fødevarepriser” (ifølge Ulla Toft og Ida Husby, Sundhed 

 og dagligvarehandel – en international vidensopsamling, FDB 2010, s. 36. Der henvises til: 



0120             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER0120             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER

 The Reinvestment Fund. The economic impacts of supermarkets on their surrounding communities,

 Philadelphia, PA: The Reinvestment Fund nd. 2009).

61 Ifølge Danmarks Statistik voksede biltrafikken med 41 pct. fra 1982 til 2008. Persontransport  

 i tog og bus voksede med hhv. 36 pct. og 16 pct. – og det er sket på bekostning af cykelture, der  

 i kørte km er faldet med 23 pct. Hver gang vi kører 1 km på cykel, kører vi gennemsnitligt 23 km  

 i bil. Hver km i bus modsvares af 17 km i bil. Og for hver km i tog bruger vi 8 km i bil.  

 Beregninger på basis af tal fra Vejdirektoratet og Danmarks Statistik (Statistikbanken).

62 Biltrafikken faldt 4,4 pct. de tre første måneder af 2010 i forhold til 2009. Samtidig har  

 DSB haft 2,4 mio. flere kunder (af i alt 98 mio. kunder) de første seks måneder af 2010  

 sammenlignet med sidste år (ifølge Rekordmange vælger toget, DR Indland, 31.08.10. 

 Der refereres til vejdirektoratet og DSB).

63 Christensen, L. og Jensen, T. C., Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang, Rapport 3,  

 DTU Transport 2008, s. 46. ”En person, der planlægger at cykle en tur, vil vælge et rejsemål,  

 hvor der er færrest mulige bakker. Rejsemålet afhænger dermed af hvilket transportmiddel, der  

 er valgt på turen. Især terrænforhold har en betydelig indflydelse på transportmiddelvalget”.

64 ”Det er gennem de senere år veldokumenteret, at motion i almindelighed og cykling i  

 særdeleshed har stor indflydelse på sundheden og risikoen for tidlig død. Det påvises bl.a i  

 Østerbro-undersøgelsen, at det altid kan betale sig at starte med at cykle eller cykle mere, end  

 man tidligere gjorde. Ganske vist varer det en periode, før effekten slår igennem, men som  

 gennemsnit målt over en femårig periode falder sandsynligheden for at dø før tid med 22 pct.  

 for de, der øger cyklingen i løbet af perioden i forhold til de, der cykler som hidtil eller cykler  

 mindre end hidtil”. (Citeret efter Christensen, L. og Jensen, T. C., Korte ture i bil. Kan bilister 

 ændre adfærd til gang, Rapport 3, DTU Transport 2008, s. 28).

65 Ifølge René Kural, Samfundets indretning, arkitektur og fedme, Høring om fedme som 

 samfundsproblem, Teknologirådet, 27.10.09.

66 Rapportens forfattere mener, at det ”må betragtes som meget, når man betænker, at indkøb ofte  

 er forbundet med transport af varer fra indkøbet og derfor vanskeligere kan udføres uden et  

 transportmiddel til at bære”. (Christensen, L. og Jensen, T. C., Korte ture i bil. Kan bilister 

  ændre adfærd til gang, Rapport 3, DTU Transport 2008, s. 77).

67  Et af de mere storstilede eksempler på langsigtet samarbejde mellem kokke og  
 naturvidenskabsfolk er det såkaldte Opus-projekt ved Københavns universitet.  
 Se http://www.foodoflife.dk/opus.aspx   <http://www.foodoflife.dk/opus.aspx>



D E L  2

BUTIKKEN



BEV
ELS

0122     HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN?  -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER



-



0124             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER0124             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER

Vi indledte ”Hvem styrer indkøbsvognen?” med at lægge luft til opfattelsen af forbrug-
eren som en konge, der styrer markedet i ensom majestæt. På samme måde er der i de 
senere år gjort op med forestillingen om, at folkesundheden dybest set er summen af 
vores alle sammens individuelle livsstilsvalg. 

Der er i begge tilfælde rammer om vores beslutninger, som vi vanskeligt kan ændre på 
hver for sig. Afstanden til butikken, trafikforholdene omkring den, udvalget af varer eller 
indholdet i dem kan vi f.eks. ikke stille meget op med som enkeltpersoner. Noget lignede 
gælder i mange tilfælde de mentale rammer, som er følger af kollektive vaner og vane-
tænkning: Hvis det nu er blevet tradition på jobbet, at vi skiftes til at købe basser til efter-
middagskaffen, så er det ikke altid let for den enkelte at melde sig ud. Man risikerer i så 
fald at sige nej til ikke bare kalorierne, men også til kollegaerne. Vores mere eller mindre 
sunde livsstil er i mange tilfælde ikke så meget et resultat af vores personlige valg som af 
kollektive forventninger om, hvad der hører sig til i bestemte situationer.  

Når rammer og vaner er fælles, har vi også brug for at kunne diskutere og handle i fælles-
skab. Der er behov for mødesteder i både bogstavelig og overført forstand, hvor man kan 
snakke sig til rette og omsætte holdning til handling. Vi har valgt at bruge det lidt tvety-
dige udtryk ”bevægelsen”, selv om fremtidens mødesteder hverken behøver at ligne den 
gode gamle brugsforeningsbevægelse eller de mange græsrodsbevægelser, der er kommet 
til siden. Man kan danne fællesskaber og handle i fællesskab på så mange måder.

Det er, hvad tredje og sidste del af ”Hvem styrer indkøbsvognen?” drejer sig om. Den 
røde tråd er stadigvæk omstillingen af de daglige indkøb i sundere retning, men vi har 
af flere grunde valgt at brede perspektivet ud. Selv om den spiller en stadig større rolle i 
moderne menneskers overvejelser og praksis, så står det sjældent øverst på dagsorden, når 
forbrugere gør fælles sag. 

Mange går ganske vist op i de store spørgsmål om klima og miljø, og nogle kombinerer 
det med et ønske om et liv i bedre balance med natur, sundhed og andre af de såkaldt 
bløde værdier. Men ofte er sundheden blot én side af en meget større sag.1 Sundhed og 
sygdom er derimod i centrum i patientforeninger og sygdomsbekæmpende organisatio-
ner. De har dog indtil videre ikke fået deres medlemmer på barrikaderne i større tal med 
krav om sundere dagligvarer. Indkøbet er bare en enkelt facet af den brede livssammen-
hæng.   



D E L  3

BEVÆGELSEN

Så forbruger-sundhedssagen er ingen simpel sag. Hvis dagens forbrugere skal sætte 
sig i bevægelse for den, er det værd at overveje, om den kan knyttes tættere til sager, 
de brænder endnu mere for. Det er også værd at overveje, hvordan vi kan supplere 
forbrugerbevæg elsens mere traditionelle arbejdsformer. 

I de følgende kapitler kaster vi først et kort blik bagud på forbrugersagen som historisk 
bevægelse. Derefter ser vi på betingelserne for at organisere moderne mennesker omkring 
forbrugerspørgsmål: Hvad tænder ildsjæle på, og hvilke metoder egner sig til at skabe 
involvering i almindelighed og på sundhedsområdet i særdeleshed. Til sidst lægger vi op 
til en ny begyndelse.
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Forbrugerbevægelsen har historisk haft tre forskellige strømninger, der tog udgangspunkt 
i forskellige sider af det ”forbrugerspørgsmål”, der voksede frem, da danskerne i større tal 
begyndte at flytte fra land til by, og husholdningerne i mindre grad forsynede sig selv. 

En del af bevægelsen har rødder tilbage i forsøget på at reformere dansk landbrug. Dens 
stamfædre – og måske navnlig mødre – var optaget af at gøre medlemmerne til kom-
petente husholdere. ”Husholdningsbevægelsen” havde ofte tilknytning til landbrugets 
organisationer. Senere var det ikke mindst De Danske Husmoderforeninger, der påtog 
sig at lære forbrugerne at kontrollere pris og kvalitet, at råvarerne blev behandlet korrekt, 
at maden var sund og nærende, og at ny teknologi blev taget i brug. De fleste danske 
husholdninger nyder formodentlig stadig gavn af denne oplysningsbevægelse, der frem 
til 1999 havde Statens Husholdningsråd som en vigtig drivkraft. 

En anden del af bevægelsen har navnlig fokuseret på forbrugerens retsstilling over for 
producenter og butikker. Det er sket ved at teste varer og gennem oplysningsaktiviteter, 
samarbejde og lobbyisme i forhold til myndigheder, der i de senere år har fået en stadig 
vigtigere europæisk/international dimension. Det er navnlig Forbrugerrådet, der har 
holdt fanen højt her – i de seneste år suppleret af mindre organisationer som Danwatch 
og Danmarks Aktive Forbrugere. Det sidste repræsenterer også en udvidelse af fokus. 
 Tidligere var beskyttelsen af forbrugeren og kampen for forbrugerens rettigheder cen-
trum for al aktivitet. I de senere år er emner som miljø, etik, sundhed og klima også blevet 
en del af bl.a. Forbrugerrådets arbejdsfelt.

Den tredje vigtige strømning har været forbrugerandelsbevægelsen, der startede som en 
selvhjælpsbevægelse midt i 1800-tallet. Opgaverne var i første omgang meget lavprak-
tiske. Brugsforeningerne skulle skaffe billige og ”ærlige” varer hjem til befolkningen 
på landet og senere i byerne. Senere gled de sammen med det 19. århundredes store 
folkebevægelser, der gav først bønderne og derefter arbejderne kollektiv identitet og ind-
flydelse i samfundet. Bevægelsen var først og fremmest lokalt forankret. Man var medlem 
af sin lokale brugsforening, der var ”Vores Brugs”… hvis man da ikke var modstander af 
kooperationen og gik til købmanden i stedet for. Brugsen samlede, men den satte også 
skel. 

Ændrede opgaver
Udviklingen har ændret bevægelsernes opgaver og gjort arbejdsdelingen mellem dem 
mere flydende. Husmoderforeningerne forsvandt med husmødrene. Til gengæld gør 
medierne – tv, aviser, ugeblade og internettet – meget ud af rådgivning om mad og 
husholdning, ofte knyttet sammen med sundhedstemaer. Også FDB har gennem tiden 
brugt mange kræfter på denne type aktiviteter, f.eks. i arbejdet med Madpyramiden og 
udgivelsen af Samvirke.

KAPITEL 1: 

EN… TO… TRE… FORBRUGERBEVÆGELSER
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Medierne har generelt oprustet på forbrugerstoffet, der både er tæt på konkrete læserbehov 
og en vidtstrakt jagtmark for journalister, der leder efter skurke og uskyldige ofre. Helterol-
len i denne dramaturgi går ofte til Forbrugerrådet, der skal finde balancen mellem medi-
ernes krav og sagens typisk nuancerede og modstridende fakta. En vigtig forbrugerpolitisk 
opgave, nemlig sammenligning af priser, udføres godt og billigt af søgerobotter på internet-
tet. Til gengæld har Forbrugerrådet som nævnt udvidet sin forståelse af forbrugersagen, der 
ikke længere alene handler om at beskytte forbrugeren, men også om at beskytte samfundet 
mod miljøproblemer og andre følger af ukritisk forbrugerisme. Det sker som ofte i et sam-
spil med andre NGO’er, der beskæftiger sig med andre sider af samme sag, jf. omtalen af 
eksempelvis Fuldkornpartnerskabet (se Brødets bagside, Del 2).

En parallel tendens ses hos brugsforeningsbevægelsen, der i de senere år har løftet blik-
ket stadig mere fra det lokale og nu arbejder med klimaspørgsmål, direkte handel med 
Afrika m.m.2 Udviklingen er blevet styrket af den organisatoriske adskillelse af forretning-
en Coop fra foreningen FDB, der er gennemført siden årtusindeskiftet. Delingen har 
betydet, at foreningen mere rendyrket har kunnet arbejde bredt og langsigtet med sine 
mærkesager inden for ansvarlighed uafhængigt af den daglige forretning.

I dag er FDB altså det, man er medlem af. Det er der ca. 1,7 mio. danskere, der er. 
Medlemmerne er samtidig andelshavere og står dermed som ejere af FDB. Og FDB står 
samlet som ejer af Coop, der så driver forretningen under en række kædebrands.

FIGUR 3.1.1 – Nye forhold
 

Afdelingschef i FDB, Flemming Jørgensen, udtrykker det ganske bramfrit: ”Før forsøgte 
FDB på én gang at være både forening og forretning. Det var umuligt at være begge dele 
ordentligt, så det betød, at FDB frem for alt var en forretning med et mindre kontor, der 
tog sig af medlemmerne. Foreningsdemokratiet kom til at stå i skyggen af forretningen. 
Nu kan vi rendyrke foreningsdemokrati og involvering af medlemmerne, fordi forenin-
gen er for sig og forretningen for sig.”
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Et af de interessante spørgsmål bliver så, hvor meget det klassiske foreningsliv kan 
trække. Umiddelbart er svaret nedslående. 

Forbrugerrådet anslår f.eks. selv, at færre end 2 pct. af dets ca. 80.000 personlige med-
lemmer deltager i valg og anden foreningsaktivitet. Det er færre, end man kan mønstre i 
FDB – især hvis man tæller hoveder og ikke procenter. FDB har ca. 4.000 medlemmer 
indvalgt i en bestyrelse for en selvstændig brugsforening eller i et butiksråd for en af de 
butikker, der ejes af Coop. Hertil kommer de 45-55.000, der deltager i årsmøder og 
generalforsamlinger.

At 3 pct. af FDB’s medlemmer møder frem er ikke ligefrem imponerende. Årsmøderne 
er en svag afglans af fortidens storhed, da den årlige sammenkomst i brugsforeningen 
var én af årets vigtige lokale begivenheder og trak alle mand af huse. Det er kun tilfældet 
få steder i dag – som f.eks. i Rødekro, hvor den årlige generalforsamling stadig samler 
5-700 medlemmer. 

”Vi har haft stor tiltro til vores egenart, til andelsforeningstanken. Det er blevet en sove-
pude”, siger afdelingschef i FDB, Flemming Jørgensen. ”Bl.a. skal vi give vores aktive 
medlemmer nogle andre tilbud om at uddanne sig end dem, vi har givet dem før i tiden. 
De ved f.eks. allerede alt om mødeledelse osv., når de havner hos os. Vores opgave er at 
give dem de bedste muligheder for at fremme forbrugerens stemme i denne komplekse 
verden.”

FDB’s formand Lasse Bolander ser også et stort behov for at involvere medlemmerne 
på andre måder end i den klassiske foreningsaktivitet. Men han holder fast på barnet i 
badevandet: ”Man kan ændre noget ved at være aktiv i FDB. Jeg siger ikke, at det er let, 
hvis man er én ud af 1,7 mio. medlemmer. Men dem, der sidder i FDB’s bestyrelse, er 
jo helt almindelige forbrugere, som har været aktive, og som er endt med at forvalte en 
virksomhed med 40 mia. kr. i omsætning. Hvis man vil arbejde og bruge energi, så kan 
man få indflydelse.”

Engagement på nye betingelser 
Egentlig burde det ikke være svært at engagere forbrugerne i et nyt samspil, hvor sundere 
indkøbsmuligheder og sundere vaner gensidigt styrker hinanden: 

 I Del 1 sandsynliggjorde vi, at sundhedsbølgen i befolkningen er stærkere end nogen-
sinde. Fire ud af ti oplyste f.eks., at de tænker mere på sundhed i indkøbssituationen 
end for et par år siden, og hver anden planlægger at blive bedre til at købe sundt ind. 

KAPITEL 2: 

HVAD TÆNDER ILDSJÆLE PÅ? 
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Samfundsforskning viser, at stadig flere er parate til at engagere sig i andet end deres 
nærmeste. I 2003-04 arbejdede 35 pct. af den voksne befolkning og 29 pct. af de 
16-25-årige i gennemsnit 17 timer frivilligt hver måned.3 I 1990 svarede 26 pct. i 
en tilsvarende undersøgelse, at de udførte frivilligt arbejde. 

Man skulle også umiddelbart tro, at mange vil tænde på sundhedsrelaterede forbrug-
erspørgsmål. De er tæt på en praktisk hverdag (se boksen om Hverdagsmagerne), men 
mange oplever også kritikken af den globale fødevareindustri og handelssystemer som 
vigtig og retfærdig af mere principielle eller ideologiske årsager. 

Hverdagsmagerne 

Hverdagsmagerne er aktive mennesker, men på en anden 

måde end både det klassiske foreningsmedlem og græsrodsak-

tivisten. Hverdagsmageren interesserer sig ikke meget for de 

store principielle politiske spørgsmål. De er derimod optaget af 

at løse nærværende problemer inden for de givne rammer. De 

bruger ikke slagord, men hvis de havde brugt dem, kunne det 

være disse her: 

gør det selv 

gør det dér, hvor du er 

gør det, fordi du synes, det er sjovt, men også fordi du 

finder det nødvendigt 

 gør det ad hoc eller på deltid 

gør det med løsningen af et konkret problem for øje 

gør det ansvarligt og med en grundfæstet tillid til din egen  

beslutnings- og handlekraft 

gør det med en indbygget takt og respekt for andre 

gør det ved at se på ekspertise som noget, du kan gøre brug 

af, snarere end som ”fjenden”.4  
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Der er måske også større lydhørhed for forbrugersynspunkter end før. Hvor de kom-
mercielle aktører for få år siden betragtede aktive forbrugere som modspillere, ses de nu 
i stadig højere grad som en vældig (potentiel) ressource, der kan bringe virksomheden i 
bedre kontakt med sit marked og udviklingen i det.   

Det hjælper, at sundheden har fået en stadig mere central plads i samfundet i løbet af de 
sidste 20 år. Det hjælper også, at social ansvarlighed er blevet en modesag og et konkur-
renceparameter i virksomhederne, og at frivilligt arbejde generelt opvurderes i sam-
fundet. Men det handler naturligvis ikke bare om ændrede holdninger: Den skærpede 
konkurrence på den ene side og den stadig mindre kundeloyalitet på den anden gør det 
vigtigere for udbyderne at styrke båndet til deres kunder. 

For nogle produkters vedkommende er markedsvilkårene helt ændret i internettets epoke. 
I en af de senere års mest citerede bøger om sagen ”The Cluetrain Manifesto” er den cen-
trale påstand ligefrem, at ”markets are conversations”.5 Kunden skal ses som en ligevær-
dig person, som man skal tale fornuftigt med. Den leverandør, der ikke fatter det, er snart 
ikke leverandør længere, lyder påstanden. 

Samtidig bliver flere og flere udbydere opmærksomme på de nye muligheder, de har 
fået med internettets mange billige dialogkanaler. For mange drejer det sig naturligvis 
om at lære forbrugernes vaner og reaktioner at kende, så de bedre kan trænge igennem 
de forsvarsværker imod uønsket reklame, som moderne forbrugere omgiver sig med. For 
andre drejer det sig også om at få forbrugerne til at bidrage med ideer og erfaringer, der 
kan anspore virksomhedens egen udviklingsproces, jf. begreber som ”brugerdrevet inno-
vation” og ”open innovation”,  hvor en producent henvender sig til en mere eller mindre 
global offentlighed for at få løst et specifikt problem. 

Det kan foregå mere eller mindre organiseret. Et eksempel er den amerikanske virksom-
hed Threadless, der producerer t-shirts. På deres hjemmeside kan enhver lægge ideer 
til tekster og designs. Brugerne stemmer om dem, før virksomheden sætter vinderne i 
produktion.  Idemagerne får fornøjelsen af, at et antal tusinde mennesker går rundt med 
deres idé på maven – og firmaets udviklingsomkostninger er minimale.  Et andet eksem-
pel er virksomheden Innocentive, der matcher regeringer, NGO’er og virksomheder, der 
leder efter løsninger på teknologiske problemer med tusindvis af specialister i 200 lande, 
der tilbyder løsninger.6  I andre tilfælde beder man offentligheden bredt om at byde ind 
med ideer, en teknik der sommetider betegnes som ”crowd sourcing” – se boksen.  



Det tog bare danskerne 12 år at 

fordoble sodavandsforbruget. 

SODAVANER
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I løbet af de seneste årtier er det lykkedes læskedrikfabrikan-
terne at få os til at forbinde deres produkter med meget af det, vi 
ønsker os mest her på Jorden – fest, sex, glade børn og kæmpe-
mæssige lystyachter. 

Dagligvarehandlen fulgte stort set ukritisk med. Selvom forbru-

get er faldet betragteligt i de senere år, har danskerne fortsat et 

massivt overforbrug af fl ydende sukker. Samfundet betaler prisen. 

Især blandt socialt dårligt stillede er den ofte høj. 
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husstandene drikker 
man mindst ½ liter 
sodavand dagligt 

pr. person.
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Til trods for at sodavandssalget i Danmark har 
været faldende siden 2000,1 har mange fået et 
forbrug af sukker, der kun kan komme ulykker ud 
af. Vi drikker i gennemsnit 100 liter sodavand pr. 
dansker årligt. Det svarer til syv kg sukker årligt eller 
ni-ti sukkerknalder om dagen, og det gør sodavand 
til det enkeltprodukt, der bidrager mest til sukker-
festen.2

Sodavand får også skylden for mange dårligdomme. 
Fra huller i tænderne, over fedmeepidemi, til hyper-
aktivitet og koncentrationsbesvær hos børn. Og som 
ethvert skolebarn ved, så duer det ikke med alle de 
tomme kalorier.

De unge forbrugere og den sociale 
slagside 
Særligt børn og unges forbrug er bekymrende. Der-
til kommer den sociale slagside. Set pr. person i kr. 
bruger danskere med lav indkomst 40 pct. mere på 
sodavand end danskere med høj indkomst.6 Sådan 
har det ikke altid været, og spørgsmålet er, hvordan 
det er kommet så vidt, at sodavand for mange er 
blevet en naturlig del af husholdningen og hver-
dagsforbruget.7 

Det tog blot 12 år (1985-97) for danskerne at 
fordoble forbruget af sodavand.8  Det er dobbelt 
så hurtigt som amerikanerne, der brugte 24 år 
(1977-2001) på en tilsvarende stigning, når andre 

sukkerholdige drikke tælles med. 9 
En tredjedel af respondenterne i ”Sundhed 

og forbrug 2010“ er da også enige i, at 
sodavand er noget, man normalt skal 
have i huset, mens omtrent halvdelen er 
uenige. I Sydjylland, hvor en stor andel 
selv importerer fra Tyskland, er kun en 
ud af tre uenige i, at sodavand er noget, 

man skal have i huset.

Flasker med vokseværk og skruelåg
Der er sikkert fl ere årsager til den udvikling, vi så i 
1980’erne og 90’erne. Blandt andet fi k de fl este 
betydeligt fl ere penge mellem hænderne i perioden. 
Men andre nærliggende forklaringer skal fi ndes i 
den støt stigende fl askestørrelse og ”opfi ndelsen“ af 
skruelåget. 

Meget tyder på, at vi har tendens til at spise op, 
uanset hvor stor portionen er. Et amerikansk forsøg 
viser, at jo større portioner, der bliver serveret, jo 
mere spiser man. I gennemsnit spiste forsøgsperso-
nerne 30 pct. mere mad, når den blev serveret som 
stor portion i forhold til en portion, der blev serveret 
i en halvt så stor en mængde. Og deltagerne rappor-
terede ikke, at de var blevet mere mætte af den store 
portion.10 Et andet forsøg viser, at 73 pct. mere 
mad på tallerkenen ikke kan afl æses i, hvor mætte 
folk føler sig bagefter.11 Hvorfor skulle det samme 
ikke gælde for sodavand? 12 

Selvom enlitersfl asken kom på det danske marked 
allerede i 1973, var det først med plasticfl asken, 
at sodavandsstørrelserne for alvor voksede. I 1991 
kom halvandenlitersfl asken og i 1995 halvliters-
fl asken i plastic. Og skruelåget, der fulgte med, 
betyder, at man kan have sin sodavand med sig alle 
steder og drikke, hvornår man vil.13  

Det er næppe nogen tilfældighed, at det netop var i 
den efterfølgende periode, 1992-97, at den største 
stigning i sodavandsforbruget satte ind. Fra ca. 60 
liter pr. indbygger i 1992 til ca. 97-98 liter pr. ind-
bygger i 1997 alene for salget af sodavand.14 Det 
svarer til en stigning på 62-63 pct. på blot fem år.
Så hvem siger, at størrelsen ikke betyder noget? For 
den mængde sodavand, vi hælder indenbords, er 
sammenhængen ret åbenlys.

Så meget sod  drikker
danskerne om året
Hver dansker drikker over 100 liter sodavand om året. 

Det svarer til 551-575 mio. liter for hele Danmarks 

befolkning på et år.3 Eller en coladåse på størrelse med 

Rundetårn hver anden dag4 eller ca. 10 sukkerknalder 

pr. dansker pr. dag.5  



Dagligvarehandlen trådte i karakter – 
sådan da.
Detailhandlen så det ikke som sin opgave at afbøde 
kæmpestigningen i sodavandsforbruget. I 2002 
kom 33 cl. dåsen og i 2008 den hidtil største fl aske 
på to liter, og ingen af de store supermarkedskæder 
stillede spørgsmål ved, om det nu også gik an.

Først i forbindelse med lanceringen af Faxe Kondi 
og Pepsi Cola på 60 cl. i 2008 trådte man i ka-
rakter. Det skete efter, at en kritisk offentlig debat 
havde fået detailhandel til at gå sammen om den 
såkaldte 13-punktsplan mod overvægt.15 Anlednin-
gen var, at den velkendte 50 cl. fl aske med skruelåg 
nu voksede med 20 pct. – endda til samme pris. 
Det hed sig, at den større fl aske blot var led i en 
markedsføringsstrategi for at promovere de to 
sodavandsmærker.16 Flasken fi k dog en kort levetid, 
da en enig dagligvarehandel med henvisning til 
13-punktsplanen tog den nye sodavand af hylderne 
efter bare to måneder. 

Befolkningen fra Københavns omegn køber suve-
rænt fl est af de største sodavand på halvanden og to 

liter i Coops butikker. Næstefter følger sjællændere, 
vestjyder og andre nordsjællændere. Sønderjyderne  
og københavnerne køber færrest af de store fl asker.  
Coops salg af halvanden og to liters sodavand, efter 
landsdel.17

Smag er relativ
Det er som bekendt de tomme kalorier og det høje 
sukkerindhold, der gør sodavand usund. Så hvorfor 
ikke blot udskifte sukkeret med noget andet sødt? 
Så vil de store sodavandsmængder vel ikke være 
så usunde, skulle man tro. Sådan tænker en del 
forbrugere sikkert, for light sodavand med det 
kunstige sødemiddel aspartam er mere populær end 
nogensinde før. På blot otte år har salget bevæget sig 
fra en andel i salget på 13 pct. i 2000 til 30 pct. i 
2008.18 Desværre har industrien endnu ikke fundet 
et sødestof, der ikke kan sættes spørgsmålstegn 
ved.19 
En anden mulighed var at skrue ned for sødmen, 
synes uddannelsesleder på Ankerhus UC Sjælland 
og tidligere sundhedschef i FDB, Ph.d. Ida Husby. 
Det står jo ikke i Biblen, hvor sød en sodavand skal 
være, og niveauet varierer da også fra land til land. 
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Sodavandsindustrien indstiller sig til en vis grad ef-
ter den nationale smag. ”Derfor burde det også være 
muligt at skrue ned for sukkeret, ligesom man nogle 
steder har haft succes med at vænne hele befolknin-
ger til en meget mindre salt smag i fødevarer”, siger 
Ida Husby (se f.eks. Brødets bagside, Del 2).

Den strategi tror kommunikationsdirektør i Coca 
Cola Danmark Michael Bonde-Nielsen dog ikke på. 
Dels mener han, at folk altid vil efterspørge den
meget søde smag. Dels er det risikabelt at være den
første til at reducere sukkerindholdet, hvis man
vil beholde markedsandele. I det hele taget bryder
sukkerreducerede sodavand med selve forestillingen
om, hvad ”rigtig“ sodavand er. I hvert fald hos de,
der professionelt beskæftiger sig med læskedrik:
Når forbrugerne køber sodavand, ved de godt, at
det ikke er det sundeste valg. Nogle varer sælger
åbenbart til trods for, at de har en lav sundhedsprofi l.
Heriblandt sodavand og pølser (se Reformen af
den danske pølse, Del 2).

Mindre størrelser
Coca Cola har naturligvis længe mærket de nye 
vinde, der blæser inden for sundhedsforebyggelse.
På det amerikanske marked har man udviklet en
mindre dåsestørrelse efter kalorieindhold og ikke,
som man normalt kender det, efter væskeindhold.
De nye små dåser er ca. halvt så store som de tradi-
tionelle 33 cl. og indeholder 100 kalorier.
De mange ”100 calories“-produkter, som nu kan
fås i USA, skyldes en lov fra midt-2000’erne, 
der bestemmer, at snackprodukter mak-
simalt må indeholde 100 kalorier. 
Her er Coca Cola hoppet med på 
bølgen.

Mindre portionsstørrelser kan 
være en virkningsfuld måde 
at skrue ned for forbruget på. 
Bestemt også i Danmark, mener 
seniorkonsulent i Kræftens Be-
kæmpelse, Susanne Tøttenborg, der har 
samarbejdet med Coop om kalorieregnskabet (se 
Del 2, Kapitel 2, s. 81). Hun peger bl.a. på den 
såkaldte PET-teknologi20, der er en ny måde at 
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Befolkningen fra Københavns omegn køber suverænt 
flest af de største sodavand på halvanden og to liter i
Coops butikker. Næstefter følger sjællændere, vestjyder
og andre nordsjællændere. Sønderjyderne9 og køben-
havnerne køber færrest af de store flasker.10 Coops salg 
af halvanden og to liters sodavand, efter landsdel.
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fremstille plasticfl asker på med uanede muligheder 
for at lave mindre fl askestørrelser. Tidligere var det 
dyrt at lancere nye fl askestørrelser, fordi det skulle 
tilpasses returfl askesystemet med nye kassestørrelser 
og fl askeautomater. Men PET-fl askerne smeltes bare 
om, så det kan ikke være lettere.

18 pct. af respondenterne i ”Sundhed og forbrug 
2010“ oplyser, at de ville købe mindre mængder 
sodavand, hvis den blev solgt i mindre fl asker (men 
til samme literpris). Om det er storfor- 
brugerne eller de mere moderate sodavandsdrik-
kere, kan vi ikke se af tallene. Ej heller hvilke 
fl askestørrelser de typisk køber i dag, men der er 
altså basis for at eksperimentere, hvis målet er at 
få forbruget til at falde. Susanne Tøttenborg fi nder 
navnlig, at det er på tide, at detailhandlen og de 
store producenter arbejder på at sætte de største 
fl askestørrelser ned.  
 
Konkret efterlyser Susanne Tøttenborg en sodavand 
i børnestørrelse. Gerne på 17-18 cl. dåser eller 
20-25 cl. fl asker med skruelåg som alternativ til 
de større 33 cl. dåser og 50 cl. fl asker. Så kan de 
mindre børn også være med. 

Coops initiativ: 
Sukkerreducerede sodavand
Også rabatterne spiller en betydelig rolle: 20 pct. af 
respondenterne i ”Sundhed og forbrug 2010“ ville 
købe mindre, hvis der ikke var tilbud på sodavand. 
Blandt de -35-årige er tallet 23 pct.

Netop slagtilbud på to liters colaer eller mængde-
rabat på tre gange halvanden liters sportsvand er 
lidt af et ømt punkt for detailhandlen. For den slags 

tilbud har længe været en vare, som trækker kunder 
til butikkerne.21 På linje med øl, hvor supermarked-
skæderne ligger i konkurrence om, hvem der har 
de billigste tilbud. Derfor skal man ikke forvente en 
ændring i markedsføringsstrategien for sodavand. 
For der står meget mere på spil end sodavandssalget 
selv. Et lille lyspunkt er måske, at fl ere kæder nu be-
væger sig bort fra, at der absolut skal sælges mindst 
tre af de store fl asker ad gangen. Eksperimenter har 
vist, at en enkelt 1,5 liters fl aske er nok til at trække 
husarerne til. 

Samtidig er Coop nu i gang med det, Coca Cola 
ikke vover: At skrue ned for sukkerindholdet i kon-
cernens egne sodavandsmærker. En af drivkræfterne 
i Coops arbejde med kalorieregnskabet er katego-
richef Susanne Hegnbo, der også har ansvaret for 
salget af sodavand i Coop. Man er nu ved at sænke 
sukkerindholdet i samtlige sodavand i Coop-serien 
og tror på at det kan gøres uden at forringe smags-
profi len. Hvis det lykkes at beholde markedsande-
len, sparer det coopkunderne for ganske mange 
tons sukker på årsbasis, konstaterer hun.  

Susanne Tøttenborg tror ikke, at Coops sukkerredu-
cerede sodavand vil skræmme kunder væk. Erfa-
ringer fra f.eks. kødbranchen viser, at man normalt 
kan mindske indholdet af salt, fedt eller sukker med 
indtil 10 pct. uden at skulle bruge mange millio-
ner på produktudvikling. Derfor kan man faktisk 
komme et stykke med små skridt. Men skal der ske 
noget, er der brug for fodslag på brancheniveau og 
samarbejde mellem dagligvarehandlen og industri. 
Ellers må man nok se i øjnene at andre – politiske – 
kræfter, tager fat for alvor.  

Prisen spiller en rolle

Hvis frivillighedens vej ikke duer, kan samfundet få producenterne til at skrue ned for sukker eller sødestof 

med forhøjede sukkerafgifter eller kalorieskatter – ud over de hhv. 1,08 kr. og 0,57 kr. i afgift til staten pr. 

liter hhv. sukkersødet og light sodavand, forbrugeren betaler i dag. 

At prisen spiller en betydelig rolle i forbrugernes bevidsthed, vidner besvarelserne i ”Sundhed og forbrug 

2010“ om. Her mener 31 pct. af respondenterne, at de ville købe mindre eller meget mindre, hvis prisen blev 

sat 25 pct. op. Blandt -35-årige er tallet 41 pct. Blandt dem med en husstandsindkomst på under 300.000 kr. 

vurderer 37 pct., at en prisforhøjelse på 25 pct. ville ramme deres forbrug. Omvendt vurderer 8 pct. af alle, 

at de ville købe mere, hvis prisen blev reduceret med 25 pct. Det kan dog være vanskeligt at beslutte dette 

nationalt, da sodavand som bekendt er en typisk grænsehandelsvare. 



1 Grænsehandlen er her ikke medregnet.
2  Sodavand er, som enkelt fødevare, den største kilde 

til sukker (ifølge Danskernes Kostvaner 1995-2006 

– status og udvikling med fokus på frugt og grønt 

samt sukker, DTU Fødevareinstituttet 2008, Bilag, 

Tabel B4).
3  Skatteministeriet skønner, at det samlede danske 

forbrug af sodavand i 2007 udgjorde 575 mio. 

liter (ifølge Forebyggelseskommissionens Rapport 

s. 138). Det er ca. 25 mio. liter mere end Bryggeri-

foreningens egne tal. Heraf anslås grænsehandlen 

at stå for 17 pct. og den illegale handel for 2 pct. af 

den samlede mængde (ifølge Salget på det danske 

læskedrikmarked for 2007, Tal fra Bryggeriforenin-

gen – læskedrikke 2009, Bryggeriforeningen, s. 6).
4  Rundetårn har et rumfang på 3.121,5 m3.
5  Baseret på tal fra 2008 (Tal fra Bryggeriforeningen – 

læskedrikke 2009, Bryggeriforeningen).
6   ”I en familie med husstandsindkomst på under 

150.000 kr. bruges der 765 kr. årligt pr. person, 

mens forbruget i husstande med indkomst over 

800.000 kr. er 541 kr. årligt.“ (Tal fra 2004-

2006, Forebyggelseskommissionens Rapport, s. 

140).
7  Tre ud af fem drikker sodavand derhjemme (ifølge 

FDB Analysen Sodavand er weekend-hygge, marts 

2010).
8 Baseret på salgstal (Forebyggelseskommissionens  

 Rapport, s. 137).
9  Nielsen, S.; Popkin, B., Changes in beverage intake 

between 1977 and 2001, American Journal of 

Preventive Medicine, 2004, 27 (3), s. 205–210.
10  Ifølge Rolls, B. og Morris, E. L., Portion size of food 

affects energy intake in normal-weight and overweight 

men and women, American Journal of Clinical Nutri-

tion 2002, 76, s. 1206-1213.
11 Brian Wansink i 2005 (www.mindlesseating.org).
12  Lisa Young, amerikansk forsker, der forsker i por-

tionsstørrelser: ”Hvad enten du serverer en cookie 

på størrelse med en frisbee eller serverer en bagel på 

størrelse med en badering, så vil folk spise det, der 

serveres“ (ifølge Sisse Fagt og Anja Biltoft Jensen, 

Spis op – så bliver du en stor dreng, Afdeling for Er-

næring, Danmarks Fødevareforskning. Der refereres 

til Hellmich, N., Portion distortion, USA Today, June 

21 2005. Hentet 30. maj 2006 på www.usatoday.

com/news/health).
13  Skruelåget er da også de danske sodavandsdrikkeres 

favorit (ifølge FDB Analysen Sodavand er weekend-

hygge, marts 2010).
14  Det egentlige forbrug ligger ca. 20 liter højere 

pr. indbygger for de år, man har målinger for det 

(2004-07) (ifølge Forebyggelseskommissionens 

Rapport 2009, s. 137).
15  Detailhandlens strategi mod fedme.
16  Ny fl aske skal hurtigt væk, Jyllands-Posten, 

27.05.08.
17 Ifølge Coop Danmark.
18 Tal fra Bryggeriforeningen – læskedrikke 2009,  

 Bryggeriforeningen, s. 7.
19  Det diskuteres fortsat, hvordan de kunstige sødestof-

fer påvirker appetitreguleringen. Aspartam har 

desuden været mistænkt for både at være kræftfrem-

kaldende og give nyreskader (ifølge Forsker advarer 

mod lightprodukter, Berlingske Tidende Business 

13.04.07, og Light-sodavand kan skade nyrerne, 

Jyllands-Posten, 03.11.09).
20 Poly Ethylen Terephthalat.
21  At kunderne er opmærksomme på specialtilbudde-

ne, viser en rundspørge, GfK ConsumerScan foretog 

i 2006. Her svarede 78 pct., at de målbevidst går 

efter disse tilbud, når de køber ind (Detailhandels-

prognose 2006 – 2010 – 2014, Dansk Daglig-

vareleverandør Forening, s. 40).

Noter
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”Crowd sourcing”

Region Midtjylland brugte en ny model, da man udarbejdede 

sin regionale udviklingsplan i 2007. Modellen fik navn efter 

hertuginde Anna Amalia, der gjorde Weimar til en af Europas 

åndelige hovedstæder fra slutningen af 1700-tallet. Ifølge 

legenden skete det ved at samle kontinentets intellektuelle 

personer i sine tesaloner.

Regionen udpegede ikke færre end 24 Anna Amalia’er – alle 

kvinder naturligvis. De fik til opgave mellem påske og Sankt 

Hans at arrangere hver sin tesalon, der skulle tænke nyt om 

fremtiden i Midtjylland. De kunne invitere, hvem de ville, og 

skulle føre en webblog over processen. Et særligt site udvidede 

denne mulighed til alle borgere.

Ifølge Andreas Johannsen, ekspert i sociale medier hos råd-

givningsfirmaet Klean, giver forsøget et indtryk af både mu-

ligheder og begrænsninger i net-medierne:

”På internettet sænkes barrierer for deltagelse, så flere kan være 

med. Der skal ikke investeres så meget, før man er på. Moderne 

net-teknologi gør det samtidig let at tilpasse sin deltagelse efter, 

hvad man ønsker og interesserer sig for. Brugerfladen tilpasser 

sig til brugeren. Bagsiden er så, at der måske ikke er den store 

dybde i engagementet hos alle deltagere.” 



0132             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER0132             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER

Alligevel har internettet helt særlige muligheder for at gøre 

debatterne præcise. Hvad Region Midtjylland gjorde var jo i 

realiteten at lægge sin interne udviklingsenhed ud til borgerne. 

Det samme gør store virksomheder i stigende grad. Hvor pa-

rolen i 1990’erne var outsourcing, er modeordet i dag ”crowd 

sourcing”, siger Andreas Johannesen. 

Internettet kan håndtere en enorm bredde i temaer. Selv 

nørderne, der ved rigtig meget om et lille hjørne, kan få deres 

frem. De 24 Anna Amalia’er fostrede ikke færre end 940 ideer 

til regionens udvikling. Samtidig kan det også bruges til at vise, 

hvilke ideer, der optager mange. F.eks. var det muligt på Anna 

Amalia-sitet at stemme ideer både ned og op.7

Foreløbig lever fødevareindustrien efter udtrykket om, at for mange kokke fordærver mad-
en. Brugen af såkaldte fokusgrupper er udbredt, men der er ikke mange eksempler på, 
at offentligheden inviteres helt ind i udviklingslaboratorierne for at designe fremtidens 
sundere måltidskoncepter m.m. At her ligger et spændende udviklingsperspektiv er til 
gengæld helt sikkert. 

Brændstoffet
Den omtalte undersøgelse af danskernes frivillige arbejde konstaterer også, at frivillig-
heden har antaget andre former end før. Hvor det tidligere var aktiviteter i tilknytning til 
klasse- eller idebaserede organisationer, er engagementet i dag blevet mere ”personcen-
treret”, vurderer forskerne. 

Personcentreret er ikke bare et høfligt ord for ”egocentreret”. Engagementet tager ikke 
længere afsæt i det 20. århundredes store fortællinger om den fremtid, som skulle skabes 
af progressive hhv. industrifolk, bønder og arbejdere. Det er heller ikke længere alene 
forankret i det lokale samfund. Dagens mennesker danner i højere grad selv en forståelse 
af verden og deres egen plads i den ud fra de myriader af informationer og muligheder, 
de stilles over for. Men selvom vi i højere grad skaber vores verdensbilleder individuelt, 
betyder det ikke, at vi altid sætter os selv i centrum. Ønsket om at gøre en positiv forskel 
for andre er et vigtigt drivmiddel for mange moderne mennesker.
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Bjarne Ibsen, der er en af hovedkræfterne bag frivilligundersøgelsen,8 har i anden 
 sammenhæng9 skelnet imellem:

nytteincitamenter: håndgribeligt udbytte til deltagerne.
social-rekreative incitamenter: Deltagerne får fornøjelse og selskab. 
normative incitamenter: deltagerne er med til at bekræfte eller fremme bestemte sager 
og holdninger.

”Sagen er nok, at der ikke længere findes én enkelt samlende sag, men til gengæld rigtig 
mange sager, som man kan brænde for”, siger Lise Lawaetz Johansen, der har arbejdet 
med inddragelse af FDB’s medlemmer på sundhedsområdet. Hun tror, at medlemmerne 
kører på en blanding af lidt af hvert:

”Dels er der det individuelle nytteaspekt – hvad får jeg ud af det? Det kan være med-
lemsfordele, men det kunne også være tips til mit liv i min situation. Den større sag, det 
globale, kan også være det, der driver folk. Nogle interesserer sig f.eks. rigtig meget for 
bæredygtighed og klima, som jo ikke bare handler om mig eller mine børn. Endelig er 
der et gruppeniveau: Mange vil gerne engagere sig sammen med nogle i samme situati-
on”, siger Lise Lawaetz Johansen, der bl.a. har arbejdet med mad i familier med single-
forældre og med projektet ”Sund mad på SU”.  

”De fleste har faktisk også en større sag, som de gerne vil gøre noget for. Men det er ikke 
tilstrækkeligt til at tiltrække folk. Der er både individuelle og sociale behov, som også skal 
tilfredsstilles”, siger hun. ”Man må samle mange forskellige motivationsfaktorer for at få 
folk involveret. Sådan er det også med vores medlemmer og aktive. De synes, det er hyg-
geligt at mødes til en kop kaffe og samtidig gøre noget for sagen og for nogle andre.”
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Det lokale fylder ikke helt så meget i danskernes liv som for et par generationer siden. Det 
er blevet tydeligere, at lokalsamfundet hænger sammen med verden udenfor. Samtidig er 
vores aktionsradius forøget dramatisk. Vi kan komme til den anden ende af landet på få 
timer og blande os i forhold på den anden side af kloden via internettet. 

Også nogle af de mentale afstande er blevet mindre. Tidligere blev civilsamfundet, 
markedet og det politisk-administrative liv i højere grad set som adskilte sfærer med deres 
egne normer. I dag samarbejder NGO’er, aktive borgere, virksomheder og myndigheder i 
flade, ad hoc-agtige netværk for at gennemføre bestemte ideer.10 Mange har endda fået en 
europæisk eller international dimension. 

Disse udviklinger har forandret danskernes mulighed for at involvere sig dramatisk. Det 
ændrer ikke på, at det lokale stadig fylder meget for mange. Men det nære samfunds 
tilbud – og krav – om medleven, skal i dag konkurrere med masser af muligheder for 
involvering på andre fronter. Der er ikke tid til det hele. 

Det lokale engagement lever 
Internettet eller globaliseringen har ikke rokket ved det faktum, at de fleste af os først og 
fremmest lever og handler lokalt. Også indbyggerne i de sammenvoksede storbysamfund 
har deres ”lokalområde”, hvor deres aktiviteter og sociale kontakter fortættes.

Dagligvarehandlen er i høj grad med til at definere lokalområdet. Det er ikke for ingen-
ting, at mange byer er bygget op med torvet som centrum. På landet træffer man stadig 
hinanden ved den lokale købmand eller brugsforening. Mødes man ikke dér, mødes man 
måske slet ikke – andre vigtige samlingspunkter som f.eks. skolen lukker gerne før den 
sidste butik. I nogle tilfælde er butikken også midtpunkt i et demokratisk foreningsliv, 
hvor borgerne løfter en fælles sag og giver hinanden anerkendelse for det – se boksen 
”Lokaldemokratiet”. 

Lokaldemokratiet 

”Vi er forbrugernes repræsentanter. Til enhver tid kan en 

kunde eller et medlem henvende sig til os med forslag, ros 

eller kritik, og vi sørger så for, at vedkommende får et svar. 

Man kan også – tillige anonymt – komme med forslag, kritik 

eller klager ved at smide en seddel i forslagskassen i butikken. 

KAPITEL 3: 

INVOLVERING PÅ NUDANSK 
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Det er der faktisk mange, der gør […] og afleverer de navn og 

adresse, får de også svar via uddeleren, hvis det handler om 

butikken og varerne”.

”De store udvidelser og ombygninger samt større invester-

inger er altid bestyrelsens bord. Vi har ry for at være meget 

grundige – ofte tager vi på ekskursion for at se, hvad de har 

gjort andre steder – og derfor tager nogle beslutninger også 

lang tid. Til gengæld er de gennemarbejdede, og alle har fået 

lejlighed til at tænke sig godt om. Når beslutningen er taget, 

er det den daglige ledelse, der tager over og fører tingene ud i 

livet”. 

BESTYRELSESFORMAND THORKILD FINK, 

75 ÅRS-JUBILÆUMSSKRIFT FOR SUPERBRUGSEN RØDEKRO. 2006.  

I de små lokalsamfund er butikkerne typisk bevidste om – og stolte – af deres samfunds-
rolle. Det gælder givetvis mange af de private købmænd, lige så vel som brugsforening-
erne. Det er intet tilfælde, at mange af de Dagli’Brugsen’er, der bygges og renoveres i 
disse år, udstyres med et lokale til møder og sammenkomster. Den lokale butik er også 
ofte byens største virksomhed og arbejdsgiver, hvis ikke den eneste. Og deres relationer til 
kunderne – medlemmerne – er undertiden livslange. 

Af samme grund kan det være livstruende for et lokalsamfund, når indkøbsmulighederne 
forsvinder, og bevaringen af den lokale butik er derfor en vigtig del af den nye diskussion 
om ”Udkantsdanmark”. Der ventes en serie af butikslukninger i mindre samfund, når 
lukkeloven afskaffes i 2012. Navnlig mindre købmandsbutikker og Dagli’Brugsen’er 
skal dreje nøglen om, hvis de ikke finder nyt grundlag for en bæredygtig, lokal forretning. 
Mislykkes det, er folkesundheden én af taberne – jf. boksen om Sundhed i periferien s. 
136. 

Livskraften i lokalsamfundet skal naturligvis findes lokalt, men det er givetvis vigtigt at 
mobilisere kræfter af mange slags – ikke bare protesten mod negligering og centralise-
ring og forsvaret for det lokale. 
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Én mulighed er at åbne butikken betydeligt mere for lokale produkter, end det typisk 
sker i dag. Det giver naturligvis lokale avlere en ny interesse i den lokale butik, men det 
kan også appellere til de lokale, der tænker globalt: Jordbærrene fra Olsen på hjørnet er 
gerne mere klimavenlige end dem, der hentes langvejs fra, og æblerne virker friske, fordi 
de er det. Opprioriteringen af det lokale hænger godt sammen med det grønne og det 
grove, som gerne skulle fremmes af sundhedsmæssige grunde. Flere gode kræfter trækker 
således for – i det Nye Nordiske Køkkens ånd – at give lokale produkter mere plads i de 
hjemlige gryder.

Sundhed i periferien 

Det var velbegrundet, da regeringen i 2009 opfordrede detail-

handlen til at ”fremme udbuddet og tilgængeligheden af sunde 

fødevarer” som et led i arbejdet med at forebygge de store 

folkesygdomme.11 

Vi fjerner os fra dette mål, hvis den lokale forsyning af 

dagligvar er overlades til tankstationerne i endnu større dele af 

Udkantsdanmark. Der er stærk dokumentation for, at et bredt 

udvalg af dagligvarer har betydning for den lokale sundhed, 

BMI-tal m.m. (se Del 2, Kapitel 4, Tilgængelighed giver 

sundhed, s. 106 og henvisningerne i note 53-59 i Del 2). 

En række data i ”Sundhed og forbrug 2010” peger i samme 

retning. Mon ikke det bl.a. fortæller noget om det lokale butiks-

liv, at hver tredje københavner synes, at det er en fornøjelse at 

købe ind, mens kun hver femte vestjyde synes det samme? Kan 

et forholdsvis ringere udvalg af varer i Udkantsdanmark være 

med til at forklare, at eksempelvis gennemsnitsvestjyden er så 

relativt uinteresseret i mad, ernæring og fælles måltider?12 
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Lokal sundhedsundervisning
Ofte vil sundhedsinteressen ikke være ”den store sag”, der samler og mobiliserer de 
lokale – andet trænger sig mere på. Men i nogle tilfælde kan sundheden udmærket spille 
hovedrollen eller i det mindste en vigtig birolle. Det gælder f.eks. i mange af de køkken-
skoleprojekter for børn og voksne, som forskellige butikker arrangerer lokalt. I 2010 har 
FDB f.eks. stået for 70 kurser landet over om sund mad, ”Groft og grønt – klimavenligt 
køkken”, i samarbejde med oplysningsforbundet LOF. De arrangeres lokalt og foregår 
f.eks. i et lokalt skolekøkken. 

Én af de nye veje at gå er at flytte sundhedsundervisningen helt ind i butikken. De første 
spæde skridt er taget – jf. omtalen af SuperBest i Søborg i Undervisning i butikken, Del 
2, Kapitel 2, s. 82. Pionererne på området er dog amerikanske: Giant Foods, en regional 
supermarkedskæde på den amerikanske østkyst, satte ind med omfattende sundheds-
oplysning i deres butikker allerede i 1980’erne. Sammen med ernæringsforskere13 
gennemførte kæden pilotprojektet ”Eat for Health” i 1987. I alt 20 butikker deltog, og 
resultaterne har siden vakt stor opmærksomhed hos forebyggelses- og ernæringseksper-
ter, også uden for USA. 

Hovedideen i ”Eat for Health” gik ud på at mærke varehylderne med ernæringsoplysning-
er, så forbrugerne let kunne danne sig et indtryk af varernes sundhedsprofil, f.eks. et lavt 
indhold af salt, energi, fedt eller et højt indhold af fiber. Resultaterne havde især en god 
effekt på salget af frugt og grønt, som i forsøgsperioden steg med 8 pct. 

Andre initiativer bakkede hyldemærkningen op: En madguide, der gav supplerende 
oplysninger om varernes indhold af energi, fedt og fiber; 150.000 månedlige pamflet-
ter med informationer om kræft og ernæring samt tips til indkøb og madlavning; særlige 
skilte på friske og fedtfattige varer; undervisning af medarbejdere; reklamer i aviser og ra-
dio/tv igennem de 2 år, projektet varede.14 Mest bemærkelsesværdigt er måske, at Giant 
Foods ikke først og fremmest gjorde dette som et markedsføringsstunt sammen med sit 
reklamebureau. Store dele af butiksorganisationen var involveret direkte, herunder også 
indkøbere og ansatte i butikkerne. 

Og det er vejen til succes, mener ph.d. i human ernæring Ulla Toft, Forskningscenter 
for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup, der har studeret de internationale erfaringer på 
feltet. Jo større dele af organisationen, der er med, jo større effekt har det på forbrugernes 
indkøbsvaner. Det er desuden vigtigt, at initiativerne er permanente – effekten af projekt-
erne ophører med projektet selv. 

Giant Foods har i dag fulgt forsøgene op med gratis undervisning til udvalgte målgrup-
per: Undervisningen tilbydes en eller flere gange ugentligt, varer typisk en time – og vare-
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tages af uddannede diætister. Temaer skifter efter årstiderne og henvender sig både til for-
skellige aldersgrupper og patientgrupper. Eksemplerne er talrige: “Nutrition for College 
Students”, “Sodium and Blood Pressure”, “Kid Healthy Ideas”, “Surprising Salads Boost 
Nutrition”, “Label Mysteries Uncovered”, “Food Allergies”, “How Sweet It Is”, “Eating 
Healthy on a Budget”, “Portion Control” osv. Her sigter man både bredt og specifikt.

Til trods for at undervisningen primært foregår i udvalgte supermarkeder i middelklas-
sekvarterer, hvor ernæringstilstanden i forvejen er høj,15 kan de gøre en forskel. Det 
vurderer ph.d. Ida Husby, der har gennemgået de amerikanske resultater. For eksempel 
efterspørger allergikere, diabetikere og folk med forhøjet blodtryk typisk bedre oplysning 
om, hvilke fødevarer de hhv. helt skal undgå og helst skal gå efter. Og den amerikanske 
kæde imødekommer et reelt og udtalt behov hos grupper, som er meget fokuserede på at 
spise den rette mad.

Gang i byen
En anden idé er at tænke de lokale transportmønstre igennem med henblik på at fremme 
fysisk bevægelse, også hos de knap så mobile borgere, ældre m.m. I praksis handler det 
om at gøre det lettere at handle ind på cykel og til fods, og evt. udlejning af trailere, el-
cykler m.m. til kunder, der har et sådant behov. Ideen blev diskuteret nærmere i Del 2 (se 
Tilgængelighed giver sundhed, Kapitel 4, s. 106).

Umiddelbart ligger ideen langt fra det, som butikkerne normalt beskæftiger sig med, 
men den er ikke så fjern for afdelingschef i FDB, Flemming Jørgensen. ”Ideen med at 
samarbejde om trafikløsninger rundt om supermarkedet er især en god idé i de decidere-
de brugsforeninger. Vi ved, at mange af dem ville interessere sig for det. Nogle har et bety-
deligt overskud, og de bruger det på at udvikle butikken, men nogle gange også bredere 
end det – f.eks. ved at indrette en lokal park eller en cykelsti til folkeskolen. Udlejning af 
el-cykler, er nærmest bare et spørgsmål om at præsentere det”.

Også FDB’s formand Lasse Bolander er grundlæggende positiv over for tanken. ”Men vi 
skal være opmærksomme på, at det skal virke for nogen. Der skal være et reelt behov, så 
det bliver mere end blot profilering”, understreger han.

Alliancen for ordentlig mad

Nogle af de mest spændende udfordringer til forbrugerne 

kommer fra andre aktive miljøer og bevægelser i civilsamfundet 
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– fra klima- og dyrevelfærdsaktivister over miljøorganisation-

erne til Fairtrade. På sundhedsområdet er samarbejdet med 

Astma-Allergi Danmark kendt, og det samme er Hjerteforenin-

gens meget betydelige indsats for at gøre den sunde kost mere 

appetitlig. 

Vi har tidligere omtalt ”6 om dagen”-kampagnen og 

Fuldkorns partnerskabet, hvor bl.a. Kræftens Bekæmpelse har 

spillet en vigtig rolle. Begge initiativer har spillet en stor rolle 

for at operationalisere krav til produkter på en måde, som ikke 

bare gavner sundheden, men også respekterer de kommercielle 

aktørers interesse.

Næste skridt på vejen kan blive ”Alliancen for ordentlig 

mad”, der er et forsøg på at samle meget forskellige, ideelle 

og kommercielle interesser under samme paraply. Målet er 

ganske enkelt at løfte dansk madkultur. ”Vores måde at spise 

på er af enorm betydning for naturens, samfundets og men-

neskets velbefindende”, hedder det i et visionært oplæg fra 

Kræftens Bekæmpelse. ”Den måde, vi spiser, kan enten for-

blive problemet eller blive løsningen på en række væsentlige 

samfundsmæssige udfordringer som f.eks. landbrugets økono-

miske krise, svigtende konkurrenceevne, klima, bæredygtighed, 

sundhed og madkulturens tilstand”.16

Kræftens Bekæmpelse inviterede i august 2010 et bredt udsnit 

af organisationer, interessenter og offentlige myndigheder til at 

drøfte, om den foreslåede alliance kan realiseres og nå  

resultater. Konklusionerne er ikke draget endnu.  
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Fællesskab om vilkår, problemer og projekter
Det er som sagt langt fra kun lokale problemer, der kan få dagens danskere op af sofaen. 
Projekterne kan principielt tage deres udgangspunkt overalt, hvor der findes en fortættet 
forbrugerinteresse, som nogen finder det umagen værd at arbejde med. Mange vil gerne 
lave noget med nogle, som de deler vilkår eller ideer med – uanset om de bor i nærheden 
eller ej. Andre motiveres først og fremmest af ønsket om at gøre noget, som andre har 
gavn af – f.eks. fordi det fremmer sundere vaner.

Det er nok især det sidste, der satte fart i projektet ”Sund mad på SU”. Jannik Larsen, der 
er aktiv i butiksrådet i SuperBrugsen i Fortunbyen ved Lyngby, havde konstateret, at der 
blev slæbt usandsynlige mængder af junkfood hjem til kollegierne i omegnen af Dan-
marks Tekniske Universitet. Butiksrådet gik til kollegianernes råd og enedes om at invi-
tere en kok til at lave sund mad af råvarer fra SuperBrugsen sammen med kollegianerne. 
Det førte til en række mindeværdige aftener i 2008 og 2009. Projektet videreføres nu på 
kollegier i landets største uddannelsesbyer.

I efteråret 2010 satte FDB gang i pilotprojektet ”Kollegiernes madkamp”, hvor madklub-
ber fra seks kollegiekøkkener i Storkøbenhavn dystede over syv uger på sund og kreativ 
mad til en billig penge. Dysten endte med en fælles fest og et gavekort til Coops butikker 
på 1.000 kr. pr. måned til den madklub på Tietgenskollegiet, der løb af med sejren. En 
side på Facebook gav deltagerne mulighed for at udveksle lidt af hvert undervejs.17 

I andre projekter samles deltagerne om et fælles vilkår. Det kan f.eks. være, at de befinder 
sig i samme livsfase eller livssituation. Som vi så i Del 1, har f.eks. småbørnsforældrene 
en ganske særlig interesse i sundhed. De lidt ældre børns forældre har derimod brug for 
hjælp fra mange sider til at undgå, at kost- og motionsvanerne ryger helt af sporet. Og når 
børnene flytter hjemmefra, bliver der pludselig overskud til nye aktiviteter og måske også 
behov for at se nye ansigter. 

Der er naturligvis også livsvilkår, som man ikke vokser fra. Eksempelvis døjer fire ud af ti 
med kroniske sygdomme, der stiller særlige krav til dem i indkøbssituationen, jf. Del 1, 
Kapitel 1, Helbredet bestemmer også, s. 26. Udfordringen er her at hjælpe dem godt 
igennem butikken. Hvordan guider man f.eks. bedst muligt børn og unge, der har fået 
konstateret type 2-diabetes? 

Et muligt svar er MaXi-projektet, som er sat i gang af Diabetesforeningen og forskere fra 
Aalborg Universitet. Her har otte diabetesfamilier kortlagt hverdagens rutiner sammen 
med forskerne for at finde IT-løsninger, der hjælper dem til at monitorere blodsukker-
niveau og behovet for insulin. I projektet afprøver deltagerne blandt andet en iPhone-
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applikation, der bruges til at scanne varer for relevante oplysninger om næringsindhold 
og sammenholde det med kundens og familiens behov. 

På trods af deres forskellighed har eksemplerne det tilfælles, at de tager udgangspunkt i 
erkendte behov hos en afgrænset gruppe, ikke i bestemte løsninger eller organisatoriske 
modeller.

De sociale medier 
MaXi-projektet er samtidig et eksempel på, at ny teknologi gør det muligt at føre en langt 
mere individuel og nuanceret dialog, end vi kender fra industrisamfundets klassiske 
envejs-massekommunikation fra firmaer til deres kunder. 

Navnlig internettet tilbyder nærmest ubegrænsede muligheder for at fordybe sig sammen 
med ligesindede – og for at lave kampagner, stille kritiske spørgsmål osv., uden at det 
koster ret meget mere end de involveredes egen tid. 

Det sker ikke sjældent i rammer, der er sat af virksomheder og organisationer, som f.eks. i 
webpaneler, hvor (for-)brugerne – eller et udsnit af dem – inviteres til at stemme eller evt. 
kommentere bestemte spørgsmål, som udbyderen bestemmer. Et eksempel er Fødevare-
styrelsens kampagne i 2010 ”Nemt at vælge sundt”, hvor forbrugere blev opfordret til 
at nominere supermarkeder, der gør noget for sundheden i forskellige dele af landet. 90 
supermarkeder blev nomineret, og ca. 10.000 forbrugere deltog i afstemningen.18 

De nye internetmedier kan også være mere eller mindre avancerede chat rooms på plat-
forme som Facebook, hvor brugerne kan drøfte emner, de selv bestemmer, og evt. finde 
sammen om at gøre noget i fællesskab. Et interessant spørgsmål er naturligvis, i hvilket 
omfang den slags debatter skal ”faciliteres” – dvs. styres – og hjælpes til at komme videre 
med svære spørgsmål eller fastlåste debatter.

Den tredje – og i disse års vel nok mest hippe – form for samspil er dem, hvor brugerne 
selv skaber og deler information. En af dem, der har studeret og overvejet dette fænomen 
dybest, Harvard-professoren Yochai Benkler, mener, at det er her, at det virkelig nye sker. 
”Fremvæksten af et effektivt samarbejde mellem ligemænd, der producerer information, 
viden og kultur i stor skala, er sandsynligvis den forandring, der er mest dybtgående, 
mest nyskabende og mest vanskeligt for iagttagere at tro på. Det typiske eksempel er 
udviklingen af gratis, open source-software. Nu breder denne model sig hinsides de cen-
trale software-platforme og ind i enhver form for information og kulturproduktion med 
fænomener som YouTube, Flickr, Facebook og et ocean af mindre kendte fora”.19 
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Yochai Benkler er ikke mindst optaget af et fænomen som Wikipedia – det netbaserede 
leksikon, der i dag er en seriøs konkurrent til Encyclopedia Britannica – som seriøs kilde 
til viden om stort og småt. Fra januar 2001 til juni 2005 voksede antallet af bidragydere 
fra 10 til 48.721, mens antallet af artikler voksede fra 25 engelsksprogede opslag til ca. 
1,6 mio. artikler på alverdens sprog.

Et af de nyere net-medier er brugeranmeldelser, som f.eks. Trustpilot, der på en raffi-
neret måde ”belønner” seriøse bedømmelser fra forbrugere af firmaer og produkter. Et 
andet medie i rivende udvikling er ”blogs”, der er en enkel og billig måde at komme ud 
med sine tanker på – og i bedste fald ind i andres. Mængden af blogs er støt stigende og 
dermed også behovet for at finde rundt i mellem dem. I de senere år er der opstået sites, 
der viser veje ind i forskellige dele af ”blogosfæren”, ofte garneret med en hel del aktivitet 
og diskussion. Her har den kulinariske interesse ofte holdninger til bl.a. sundhed som et 
sideordnet tema. Samtidig kombineres blog-aktiviteten ikke sjældent med møder ansigt 
til ansigt. I august 2010 deltog f.eks. ca. 100 madbloggere i et fælles symposium på 
Nordatlantens Brygge i København.20 

Det hører med til billedet, at der ved siden af de store succeser som Wikipedia, flyder 
masser af vragrester fra de langt flere mislykkede sociale medier. Og selvom danskerne 
bruger internettet og de sociale medier mere end de fleste andre, er der naturligvis græn-
ser for, hvor mange specialiteter der er plads til, så længe man holder sig til at kommuni-
kere på dansk. 

Morten Gade, digitalchef i FDB, stiller skarpt på problemet fra en anden synsvinkel:
”Det er faktisk meget få mennesker, som gider skabe noget. På internettet bruger man 
begrebet ’90-9-1’. Det betyder, at 90 pct. forbruger indhold, 9 pct. interagerer med 
indhold, og 1 pct. skaber indhold på et givet site”.

Egnede mødesteder 
”Sociale medier” er ikke et sesam-ord, der i sig selv åbner for en ny generation af mere 
sofistikeret forbrugeraktivisme. Der skal arbejdes hårdt på at finde frem til de steder, 
som moderne brugere starter fra. Morten Gade nævner FDB’s egen Facebook-profil som 
eksempel: ”Den har jo den begrænsning, at den tager udgangspunkt i FDB. Det betyder, 
at man skal synes, at FDB er interessant, men der er nok ikke mange mennesker, der gør. 
Der er nok andre ting, der er mere interessante, f.eks. sundhed”.

”Det går bedre, når vi begynder med at spørge, hvordan vi kan tilbyde folk noget, som 
de er interesserede i. Altså ikke det, vi gerne vil gøre dem interesserede i, eller det som de 
sikkert burde interessere sig for, men dér hvor der er et erkendt ønske, vi kan opfylde. Det 
har vi prøvet med sitet www.viskalspise.dk, der også har en profil på Facebook med mas-
ser af liv”,21 fortæller Morten Gade. 
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Mediet kan være en løftestang, men det interessante er det, man har at sige og den måde, 
man inviterer de andre indenfor. ”Det gør ikke vores budskaber mere interessante, hvis 
vi stadig agerer som en gammel, bedrevidende mand”, siger Morten Gade, der selv er 
optaget af, hvordan man inddrager nye mennesker i samtalen: ”Det sker måske mere i 
”Nationen” på Ekstrabladet.dk eller MSN end via Sundhed.dk”. 

At der virkelig er brug for at komme brugerne i møde, er også den erfaring, som projekt-
leder Lise Lawaetz Johansen har gjort. Mange vil gerne involveres, hvis man spørger dem 
direkte. Det var det, der skete med kollegianerne eller med de enlige forsørgere i hendes 
eget projekt, som hun fandt via et etableret netværk for singler. ”Det kræver, at man er 
udfarende og kommer med noget konkret, som de synes, at de kan bruge. Derefter kan 
man måske godt få noget til at køre med deltagernes egne kræfter, men der er ofte brug 
for mere end et enkelt puf udefra. Det kan være omkostningstungt i starten – men hvad er 
ikke det?”, spørger hun.

Omvendt må det ikke koste brugerne noget videre at involvere sig – hverken økonomisk, 
teknisk eller mentalt. De moderne brugere er kræsne og har masser af alternativer. ”Det 
skal på én gang være let at involvere sig og give deltageren noget særligt. Det nye tilbud 
om at blande sig skal ligge i horisonten af de aktiviteter, brugerne allerede er optaget af. 
Samtidig skal det give andet og mere end en normal konversation hen over spisebordet. 
Hvorfor ellers blande computere og sociale medier ind i sagen?”, spørger Lise Lawaetz 
Johansen.

”Man må fokusere på, hvordan man giver brugerne incitamenter til at være aktive”, tilfø-
jer Morten Gade, der understreger, at han ikke bare tænker på penge: ”Benkler taler om 
en treenighed af økonomisk nytte – man sparer f.eks. penge – anerkendelse fra samfund-
et og så endelig den indre tilfredsstillelse, man kan opleve, når man skubber verden et 
lille stykke i den rigtige retning”.

At skubbe lidt til verden
Man blander sig bl.a., fordi man vil høres, gøre indtryk på nogen og flytte på tingene. For 
Lasse Bolander er det faktisk meningen med FDB. ”Hvis ikke foreningen giver medlem-
merne indflydelse på den enkelte butik, aktiviteter og værdier i Coop som helhed, hvad er 
så meningen?”, spørger han.

På den anden side er der naturligvis masser af begrænsninger. Normalt blander ejerne 
sig ikke detaljeret i driften af et selskab. Og det sker kun helt undtagelsesvis efter afstem-
ning blandt alle aktionærer eller andelshavere. Normalt går en ansvarlig bestyrelse ind og 
afvejer værdier og interesser på grundlag af en samlet forståelse af selskabets situation. 
Ledelsen kan ikke både indgå troværdige aftaler eller lægge en sammenhængende linje i 
forhold til omverdenen og samtidig være blødt ler i skiftende flertals hænder.
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Så indflydelse på helheden får man kun ved at gå til generalforsamlinger og stille op, fast-
holder Bolander. ”Men der bør også skabes påvirkningsmuligheder for medlemmer og 
brugere, der engagerer sig mere lejlighedsvis eller bare ønsker at støtte afgrænsede sager 
som sund mad i den lokale skole eller fair priser for kakaobønder i et bestemt kooperativ i 
Ghana”, siger han.

En mulighed er at bruge de nye digitale muligheder til at spørge medlemmerne om, hvor-
dan FDB skal fremme sundheden og andre mærkesager. Webpaneler kunne f.eks. være 
med til at styrke medlemmernes stemme både i den enkelte butik og på de overordnede 
niveauer. ”Men vi skal kun spørge medlemmerne om de emner, hvor vi er parate til at 
tage konsekvensen af svaret”, siger Lasse Bolander. 

Det er ikke altid tilfældet. Man kan f.eks. ikke stemme om sortimentet på hverken kæde-
niveau eller i den enkelte butik. Det aktive mindretal kan sagtens have andre præferencer 
end det passive flertal, som butikken også skal betjene. Man kan også let få flertallet med 
på, at der skal flere sunde varer i butikken, men det er ikke nogen garanti imod at brænde 
inde med lagrene af rødbedejuice og speltflager.

Derimod kunne FDB’s formand godt forestille sig at inddrage interesserede forbrugere i 
en eller anden form for dialog om udviklingen af Coops egne varemærker. ”Man kunne 
godt spørge et webpanel, hvilke nye varetyper, der bør indfases i Änglamark-serien. Hvis 
60 pct. siger, at de gerne vil have økologisk bomuld i børnetøjet, så skal de have det. Så 
kunne vi lave en serie med Änglamark-børnetøj. Man kunne også rådføre sig med med-
lemmerne direkte forud for principielle ændringer af den lokale butik”, mener han. 

Ikke mindst er der brug for at involvere mange flere i afklaringen af, hvordan dagligva-
rehandelen i almindelighed og FDB/Coop i særdeleshed skal håndtere de store udford-
ringer: ”Én af dem handler som bekendt om klima. Hvordan i al verden finder vi ud af, 
hvordan vi får forbruget af dagligvarer og klimaudfordringen til at passe sammen. Vi 
kan jo ikke stoppe med at sælge oksekød eller grøntsager, der er dyrket mere end 10 km 
væk. Hvordan får vi tilstrækkelig viden, og hvordan inddrager vi forbrugerne bredt i en 
afklaringsproces?” 

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne facilitere sådan en debat på en måde, der hjælper 
nuancerne frem. Også selvom det måske ikke er nogen vindersag. Men vi er her jo heller 
ikke bare for vindings skyld”, siger Lasse Bolander.
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Debatoplægget ”Hvem styrer indkøbsvognen?” er et forsøg på at finde bedre svar på de 
udfordringer, som dagligvarebranchen står over for på sundhedsområdet – sådan som 
det bl.a. blev påpeget af regeringens Forebyggelseskommission. Branchen skal tage et 
større, bredere og mere langsigtet ansvar, men det er kun muligt, så langt forbrugerne vil 
være med. 

Derfor har vi i oplæggets sidste del set på, hvordan vi kan give sundheden en stærkere 
plads i det eksisterende forbrugerarbejde. Vi har også undersøgt nogle af de nye metoder 
til at engagere forbrugerne, som vi har fået i internettets epoke. Spørgsmålet har bl.a. 
været, om erfaringer på andre områder kan inspirere udviklingen af sundere daglig-
vareindkøb i en sundere dagligdag. 

Analysen lægger op til mindst fem konklusioner: 

For det første: Forbrugerne er mere end kunder, der kan købe mere eller mindre sundt 
ind. Forbrugerne er også borgere, der skal leve med følgerne af både deres eget forbrug 
og af mere kollektive forbrugsmønstre. Mange er ikke alene parate til at tage mere med-
ansvar for deres egen og deres nærmestes sundhed. De har også markante holdninger til, 
hvordan fødevareindustrien, dagligvarehandlen og myndighederne bør bakke sundheden 
op. De stiller krav til butikker og leverandører og forlanger at blive taget alvorligt som 
ligeværdige samtalepartnere. 

For det andet: Der er brug for at arbejde med de eksisterende rammer, så engagementet 
i sundhed kommer bedre og stærkere til udtryk. Det klassiske foreningsarbejde må sup-
pleres med nye former for involvering. Der har aldrig før været så stor konkurrence om 
menneskers tid og opmærksomhed – også andre former for frivillig aktivitet kæmper om 
borgernes frie tid. Derfor skal det være lettere at deltage, og der skal udvikles nye former, 
der appellerer til yngre mennesker. 

For det tredje: Attraktive mødesteder for moderne forbrugere skal centreres om emner, 
som mange virkelig brænder for. Aktiviteten skal give mulighed for reel indflydelse lige 
så vel som personligt udbytte, anerkendelse og samvær.  De mest ”attraktive mødesteder” 
vil ikke altid være dem, der fokuserer på forholdet mellem sunde varer og sunde vaner. I 
mange tilfælde vil sunde indkøbsmuligheder være en ekstra kvalitet snarere end et hoved-
tema i diskussioner om, hvordan man f.eks. lever med sin diabetes, styrker lokalsamfund-
ets overlevelse eller mindsker den globale opvarmning. 

For det fjerde: De nye internetmedier gør det mere overkommeligt for både forbrugerne 
og organisationer/virksomheder at involvere sig i en dialog. Det gør det lettere at finde 
svar på folkesundhedsproblemer, der har bred tilslutning hos de berørte. Snilde tekno-

KAPITEL 4: 

FEM NYE BEGYNDELSER 
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logier gør det dog ikke alene. Den store opgave er at rammesætte diskussioner og andre 
former for meningsdannelse, så mange gerne vil være med, og så mange får reel mulig-
hed for at flytte noget. Bl.a. skal der findes deltagelsesformer, der gør forbrugere stadig 
mere velinformerede og stadig sværere at komme udenom. 

For det femte: Omstillingen af forbrugernes vaner i en sundere retning må ses i sam-
menhæng med andre af samfundets store omstillingsprocesser. Den er forbundet med 
produktions-, handels- og forbrugsmønstre, der også må forandres af hensyn til klima, 
miljø og levevilkår for klodens dyr og mennesker. Hvis det skal lykkes, har vi brug for en 
forbrugerbevægelse, der kan bringe de store spørgsmål ned på jorden, så vi kan tage fat 
på dem – med de kræfter vi har hver især. 

De fem konklusioner rejser masser af nye spørgsmål. Vi tror, at et fælles forsøg på at 
besvare dem både vil bidrage til kampen mod civilisationssygdommene og til at løfte 
forbrugerbevægelsen ind i fremtiden. 
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Noter

1  Didde Rishøj, Grøntsager uden omveje, Samvirke, december 2010.

2   De aktuelle aktiviteter for at fremme udvikling og samarbejde med Afrika kan ses på  
www.fdb.dk/fdb/ansvarlighed/Sider/ansvarlighed.aspx

 
3  Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje, Torben Fridberg, Det frivillige Danmark 2008. 

 Undersøgelsen viser også, at 2/3 af befolkningen på et eller andet tidspunkt har delta-
get i frivilligt arbejde.

4  De nævnte slogans er citeret efter Eva Sørensen og Henrik Bang, AKF Nyt 4 1998.

5   Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger, The Cluetrain 
 Manifesto – The End of Business as Usual, Pearsons Education 2000.

6.  Se www.threadless.com og www2.innocentive.com
 
7  Casen stammer fra: Jacob Andersen, Politik med borgere, Danske Regioner 2009. 
 
8  Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje, Torben Fridberg, Det frivillige Danmark 2008. 
 
9  Bjarne Ibsen, Det lokale engagement, Powerpoint-præsentation til FDB-seminar 

2009.

10  Dette betegnes i en del moderne samfundsforskning som et skift fra input- til output-
politik. En kortfattet oversigt findes i: Jens Hoff, Demokratisk styring i dag, 2006
(www.dfs.dk/media/16287/jens%20hoff%20oplæg.pdf).

11  Regeringens opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger i Sundheds-
pakke 09,  oktober 2009.
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12  Væsentligt færre vestjyder (65 pct.) end nordsjællændere (77 pct.) synes, at de er 
gode til at lave mad. Vestjyderne er f.eks. markant mindre madglade end nordsjæl-
lænderne (78 vs. 86 pct.) og mindre interesserede i fælles måltider i familien. 32 pct. 
i Vest jylland mod 16 pct. i Nordsjælland oplyste, at de ikke lægger vægt på sundhed. 
Se Del 1,  Kapitel 2, Madens betydning, Nord sjælland og Vestjylland. I opdelingen 
af respondenterne efter sundhedsopmærksomhed er andelen af ”ligeglade” i Sjælland 
og Nord jylland ca. dobbelt så høj som i Nordsjælland (15-17 pct. mod 8 pct.). Se 
også  Del 1 Opmærksomhedens betydning.

13  Offentlige sundhedsaktører, bl.a. National Institutes of Health (jf. Ulla Toft og Ida 
Husby, Videns- og erfaringsopsamling om sundhedsinterventioner i dagligvarehandlen, 
FDB 2010, s. 15).

14  Ulla toft og Ida Husby, Videns- og erfaringsopsamling om sundhedsinterventioner i 
dagligvare handlen, FDB 2010.

15  Programmerne findes således typisk ikke i fattige kvarterer, hvor de virkelig kunne 
gøre en forskel.

16  Alliancen for ordentlig mad, Visionsoplæg 25. august 2010, Kræftens Bekæmpelse.

17  Facebook-siden Kollegiernes madkamp findes på 
da-dk.facebook.com/pages/Kollegiernes-MADKAMP/121061767937657.

18  Se www.noeglehullet.dk

19  Yochai Benkler,The Wealth of Networks, Yale University Press 2006, kap. 1. Kan 
downloades på www.benkler.org

20  Se f.eks. madblogs.dk eller omtalen af symposiet på  www.madbloggersymposium.dk

21  Facebook.com/viskalspise



0150             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER0150             HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? -  ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER

 Spg. 1: Hvor stor en del af husstandens indkøb af dagligvarer sørger du for?

 1) Alle/næsten alle indkøb (90 pct. eller mere)
 2) De fleste indkøb (ca. 75 pct.)
 3) Halvdelen af indkøbene (ca. 50 pct.)
 4) En mindre del af indkøbene (ca. 33 pct.)
 5) Ingen/få af indkøbene (20 pct. eller mindre)
 6) Ved ikke

Spg. 2:  Hvor mange personer bor I i alt sammen i din/jeres husstand 
(inkl. dig selv)?

  Bemærk: Delebørn skal tælles med, hvis de bor i husstanden mindst 50 pct. af 
tiden.

 1) 1 person (kun dig selv)
 2) 2 personer
 3) 3 personer
 4) 4 personer
 5) 5 personer
 6) 6 personer
 7) 7 personer
 8) 8 eller flere personer

Spg. 3:  Din familiesituation – hvilket af følgende beskriver bedst din nuværende 
situation? 

  Bemærk: Som børn tæller også delebørn, der bor i husstanden mindst 50 pct. af 
tiden.

 1) Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem)
 2) Jeg er single/enlig og har hjemmeboende børn 
 3) Jeg er single/enlig og har ingen hjemmeboende børn 
 4)  Jeg er samboende/gift/registeret partnerskab og har ingen hjemmebo-

ende børn
 5)  Jeg er samboende/gift/registeret partnerskab, og vi har hjemmeboende 

børn 
 6) Jeg bor i bofællesskab med hjemmeboende børn
 7) Jeg bor i bofællesskab uden hjemmeboende børn
 8) Andet

BILAG 1:  SPØRGESKEMA 

  TIL SURVEYUNDERSØGELSEN ”SUNDHED OG FORBRUG 2010” 
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Skala:
1) Helt enig

2) Enig

3) Hverken enig eller uenig

4) Uenig

5) Helt uenig

6) Ved ikke

Spg. 4:  Hvor mange hjemmeboende børn under 18 år bor der i din/jeres husstand?
  Bemærk: Delebørn skal tælles med, hvis de bor i husstanden mindst 50 pct. af 

tiden.

Spg. 5: Hvad er alderen på hvert af de hjemmeboende børn under 18 år, som bor   
 i din/jeres husstand?
  Bemærk: Delebørn skal tælles med, hvis de bor i husstanden mindst 50 pct. af 

tiden.

 Enkeltsvar

Spg. 6: Hvordan vurderer du som helhed dine egne evner til at lave mad?

 1) Meget god
 2) God
 3) Hverken god eller dårlig
 4) Dårlig
 5) Meget dårlig
 6) Ved ikke

Spg. 7:  Hvor enig eller uenig er du i hver af følgende udsagn om mad og 
 madlavning? 

 1) God mad er en stor glæde i hverdagen   
 2) Det keder mig at lave mad til daglig   
 3)  Det er lige meget med fælles måltider, hvis bare alle får noget  

ordentligt at spise  
 4) Andre i huset er glad for, at jeg laver mad til dem 
 5) Jeg har kun meget lidt tid til at lave mad
 6) Jeg er omhyggelig med kosten, så kroppen får de rigtige næringsstoffer
 7) I realiteten er det blevet skolens opgave at lære børn at spise sundt 
 8)  Hjemme hos mig bliver der spist nogenlunde de samme retter, som 

man gjorde der, hvor jeg voksede op
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Spg. 8: Hvilket af følgende to udsagn er du mest enig i? 

 1)  Hensynet til sundheden på langt sigt spiller ikke nogen praktisk rolle, 
når jeg køber ind til hverdag 

 2)  Hensynet til sundheden på langt sigt er et blandt flere hensyn, når jeg 
køber ind til hverdag

 Spg. 9:  Nedenfor er listet en række udsagn. Marker venligst i hvilken udstræk-
ning hvert udsagn passer på dig?

 1) Jeg ved ikke, om der er kostfibre i den mad, jeg køber   
 2) Jeg er normalt opmærksom på fedtet i produkter, som jeg køber tit   
 3) Jeg læser sjældent deklarationen på de varer, som jeg køber 
 4) Jeg køber aldrig helsekost
 5) Jeg køber kun allergivenlige rengøringsmidler
 6) Jeg køber ofte kosttilskud  
 7) Vaskepulveret skal få tøjet til at dufte nyvasket 
 8) Når jeg køber shampoo, vælger jeg et allergivenligt produkt 
 9)  Jeg er normalt opmærksom på, om der er meget sukker i de produkter, 

jeg køber ofte    
 10)  Jeg prøver at undgå kemiske stoffer i hjemmet ud over de mest nødven-

dige
 11) Jeg læser opskrifter for at finde retter, der er sunde 
 12) Jeg går ikke op i, om der er tilsætningsstoffer i de madvarer, jeg køber
 13) Jeg vil ikke betale ekstra for et produkt, bare fordi det er lidt sundere
 14)  Jeg vælger ofte en anden dagligvarebutik end den nærmeste for at få 

sundere varer 
 15)  Jeg tænker mere på sundhed, når jeg køber ind i dag end for et par år 

siden
 16)   Jeg tror ikke, at der er reel risiko for at blive syg af kød, som man køber 

i en dansk dagligvarebutik

Spg. 10: Når du køber dagligvarer, tager du så hensyn til nogen derhjemme…? 

 1) … som har et helbredsproblem
 2) … som har et vægtproblem
 3) … som gerne vil leve sundt  

Skala:
1) Passer godt

2) Passer delvist

3) Passer ikke

4) Ved ikke

Skala:
1) Ja

2) Nej

3) Ved ikke
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Spg. 11:  Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn om sundhed og 
sunde fødevarer? 

 1) Jeg taler ofte om sund mad med andre derhjemme  
 2) Dagligvarebutikker bør gøre det lettere at vælge sundere varer
 3)  Når jeg står i butikken, mangler jeg tit inspiration til, hvordan jeg kan 

lave sund mad
 4)  Jeg bliver ofte fristet til at købe sunde fødevarer, hvis de lige kan bruges 

i en middagsret
 5)  Jeg kan godt lide, når butikker sætter fokus på sunde varer med f.eks. 

smagsprøver, tilbud og opskrifter
 6) Jeg synes ikke, at slik skal stå og friste lige ved kassen
 7)  Jeg vil ikke bruge tid på at læse om sund mad, f.eks. i medierne eller på 

nettet 
 8) Når jeg har købt noget usundt, fortryder jeg det ofte bagefter
 9) Det er min plan at blive bedre til at købe sundt ind

Spg. 12: Hvad tror du der ville ske, hvis du købte flere sunde madvarer?

 1) Maden ville blive mindre velsmagende 
 2) Maden ville ikke blive spist
 3) Maden ville blive rost mere af andre i huset
 4) Maden ville blive besværligere at lave
 5) Maden ville blive billigere end nu 
 6) Andre i huset ville synes, at jeg var blevet lidt for ”frelst” 
 7) Intet af ovenstående
 8) Ved ikke

Spg. 13: Hvor sandsynligt er det, at du ville købe flere sunde madvarer, hvis…?

 1) … det var lettere at kende de usunde varer 
 2)  … jeg/vi var bedre til at modstå fristelsen til at spise alt det usunde alt 

for hurtigt
 3) … der var et bedre udbud af sunde færdigretter 
 4)  … der var mere inspiration i butikken til, hvordan grøntsager kan  bruges
 5) … det var muligt at få mere information om varerne, f.eks. på nettet 
 6)  … der var flere skyllede grøntsager, der ikke kræver så meget 

 tilberedning
 7)  … hvis alt det, der skal bruges til en ret, blev samlet på samme sted i 

butikken  

 

Skala:
1) Helt enig

2) Enig

3) Hverken enig eller uenig

4) Uenig

5) Helt uenig

6) Ved ikke

Skala:
1) Helt sikkert

2) Meget sandsynligt

3) Sandsynligvis

4) Sandsynligvis ikke

5) Helt sikkert ikke

6) Ved ikke
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Spg. 14: Hvilke af følgende udsagn passer på dit indkøb af dagligvarer?  

 1) Det er en fornøjelse at købe ind 
 2) Jeg bruger som regel en indkøbsseddel, når jeg køber ind
 3) De daglige indkøb skal som regel klares i en fart 
 4)  Det gør min madlavning lettere, at man kan købe gode sovse og 

 krydderiblandinger
 5) Dagligvarebutikken må gerne inspirere mig til at prøve noget nyt 
 6) Jeg læser tilbudsaviser hver uge
 7) Ingen af ovenstående
 8) Ved ikke    

De følgende spørgsmål handler om sodavand. Tænk her både på sodavand med og 
uden sukker – men ikke på danskvand.   

Spg. 15: Hvor ofte bliver der drukket sodavand hos dig/jer i følgende situationer?

 1) Til aftensmaden
 2) Foran fjernsynet 
 3) Når der er gæster
 4) Til fødselsdag og fester 
 5) Når jeg/vi er udendørs, f.eks. griller, leger i haven eller lign. 
 6) Foran computeren
 7) Når de voksne får vin eller øl 

Spg. 16: Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn om sodavand (ej 
               danskvand)?

 1) Jeg køber gerne typer af sodavand, som andre i huset beder om 
 2) Sodavand er noget, man normalt skal have i huset 
 3) Hvis jeg ikke køber sodavand, bliver de købt af andre derhjemme 
 4)  I gennemsnit bliver der nok drukket mindst en halv liter sodavand om 

dagen per person hjemme hos mig 

Spg. 17: I hvilket omfang ville du købe mere eller mindre sodavand hvis…? 

 1) … prisen for sodavand blev sat 25 pct. op
 2) … prisen for sodavand blev sat 25 pct. ned 
 3) … der ikke var tilbud/rabat på storkøb af sodavand 
 4) … sodavandsflaskerne blev mindre (men uændret pris pr. liter)

Skala:
1) Dagligt/næsten dagligt

2)  En eller flere gange om ugen

3) 1-3 gange om måneden

4)  Sjældnere end 1 gang   

om måneden

5) Aldrig

6) Ved ikke

Skala:
1) Helt enig

2) Enig

3) Hverken enig eller uenig

4) Uenig

5) Helt uenig

6) Ved ikke

Skala:
1) Købe meget mere

2) Købe mere

3) Købe det samme

4) Købe mindre

5) Købe meget mindre

6) Ved ikke



B I L A G  1

SPØRGESKEMA

De følgende spørgsmål handler om pølser, såsom wienerpølser, grillpølser og 
lignende, som man kan købe i en dagligvarebutik. 

Spg. 18: Køber du af og til pølser i en dagligvarebutik?

 1) Ja
 2) Nej, aldrig

Spg. 19:  I hvor høj grad lægger du vægt på hvert af følgende, når du køber pølser i 
en dagligvarebutik?

 1) Kødindholdet
 2) Prisen 
 3) At jeg kender mærket 
 4) At jeg kender produktet 
 5) At der ikke er for meget fedt i
 6) At de ser gode ud 
 7) At pølserne har det rigtige knæk
 8) At pølserne er fri for farvestoffer

Spg. 20:  Hvor ofte bliver der spist wienerpølser, grillpølser og lignende hjemme 
hos dig/jer?  

 1) Næsten hver dag 
 2) Nogle gange om ugen
 3) Nogle gange om måneden
 4) Sjældent uden for grillsæsonen 
 5) Sjældnere/aldrig 
 6) Ved ikke

Spg. 21:  I hvilke situationer synes du, det passer godt med wienerpølser, grillpøl-
ser og  lignende? 

 1) Når det skal være nemt
 2) Når vi spiser udendørs
 3) Når mindre børn spiser med
 4) Når vi hygger med familie eller venner 
 5) I andre situationer
 6) Ingen af ovenstående
 7) Ved ikke

Skala:
1) I meget høj grad

2) I høj grad

3) I nogen grad

4) I mindre grad

5) Slet ikke

6) Ved ikke
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Spg. 22:  Hvor godt synes du følgende madvarer passer sammen med wienerpøl-
ser, grillpølser og lignende? 

 1) Kogte grøntsager 
 2) Pomme frites/chips 
 3) Andet kød 
 4) Kartoffelsalat 
 5) Sodavand/juice
 6) Øl 
 7) Grøn salat
 8) Brød

De næste spørgsmål handler om brød, dvs. både hvidt brød, groft brød og rugbrød.

Spg. 23: Køber du af og til brød?

 1) Ja
 2) Nej, aldrig

Spg. 24:  Hvis du tænker tilbage på det seneste år, er der så sket nogle ændringer 
i, hvilken slags brød du køber med hjem? 

 1) Ja, jeg køber ikke så tit hvidt brød 
 2) Ja, jeg køber mindre økologisk brød
 3) Ja, jeg køber mere groft brød
 4) Ja, jeg køber mindre rugbrød
 5) Ja, jeg er mere opmærksom på sundhedsmærker på brød
 6) Nej, ingen af ovenstående ændringer
 7) Ved ikke 

Spg. 25: Ser du efter følgende, når du køber brød?

 1) Nøglehulsmærket
 2) Fuldkornsmærket 
 3) Økologimærket 
 4) Teksten ”Bagt uden stråforkorter”

Skala:
1) Passer rigtig godt

2) Passer godt

3)  Passer hverken godt   

eller dårligt

4) Passer dårligt

5) Passer meget dårligt

6) Ved ikke

Skala:
1) Ja

2) Nej

3) Ved ikke
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De næste spørgsmål handler om solcreme. 

Spg. 26: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om solcreme?  

 1) Mange smører sig meget mere, end der er grund til
 2) Hjemme hos os bruger vi meget mere solcreme end for få år siden
 3) Solcreme er kun nødvendigt, hvis man solbader midt på dagen 
 4)  Små børn skal smøres grundigt med solcreme, hvis de er i solen i mere 

end få minutter
 5)  Der har været en tendens til at undervurdere betydningen af solcreme 

før i tiden 
 6) Voksne, der er vant til solen, behøver normalt ikke solcreme 
 7)  Jeg opfordrer alle i husstanden til at smøre sig ind i solcreme, hvis de 

skal være i solen 

Spg. 27: Køber du af og til solcreme til dig selv eller andre derhjemme?

 1) Ja
 2) Nej, aldrig

Spg. 28: Hvilken betydning har hvert af følgende for dig, når du køber solcreme?
 
 1) At den har den rigtige solfaktor
 2) At det er et mærke, jeg kender
 3) At den ikke virker fedtet 
 4) At den er allergivenlig 
 5) At den dufter godt

De næste spørgsmål handler om gulerødder.

Spg. 29: Hvor ofte spiser du og/eller andre i din husstand rå gulerødder?

1) Dagligt/næsten dagligt
2) En eller flere gange om ugen
3) 1-3 gange om måneden
4) Sjældnere end 1 gang om måneden
5) Aldrig
6) Ved ikke

Skala:
1) Helt enig

2) Enig

3) Hverken enig eller uenig

4) Uenig

5) Helt uenig

6) Ved ikke

Skala:
1) Afgørende betydning

2) Stor betydning

3) Nogen betydning 

4) Mindre betydning

5) Ingen betydning

6) Ved ikke
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Spg. 30: Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om gulerødder? 

 1) Gulerødder er et godt alternativ til slik og snacks for børn
 2) Det er ikke rigtigt min stil at spise rå gulerødder
 3) Gulerødder kan i mange sammenhænge spises som snacks af voksne 
 4) Det er som om, at gulerødder er blevet moderne igen 
 5)  Selvom der altid var spiseklare gulerødder i nærheden, ville jeg ikke 

spise flere 
 6)  Gulerødder kan tilsættes til mange retter, næsten uden at man opdager 

det 

Spg. 31:  De næste spørgsmål handler om ost. Hvor ofte bliver der hjemme hos 
dig/jer spist følgende?  

 1) Revet ost i varme retter 
 2) Ost i salat 
 3) Ost som dessert 

 
Spg. 32: Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn om ost?   

1) Ost er sundt 
2) Jeg bruger ofte revet ost for at gøre en ovnret ekstra lækker 
3) Fedtfattig ost smager ikke af noget  
4) Ost er så lille en del af min mad, at det ikke er vigtigt, om det er sundt eller ej
5)  Hvis det hele regnes med, bliver der nok spist mere ost hjemme hos mig nu end 

for et år siden

Surveyundersøgelsen ”Sundhed og forbrug 2010” er gennemført i maj 2010 af YouGov Zapera for FDBAnalyse. 

Skemaet er udformet af Jacob Andersen, Dansk Kommunikation, i samarbejde med Ida Husby og Thomas Roland, 

FDB.  

Skala:
1) Helt enig

2) Enig

3) Hverken enig eller uenig

4) Uenig

5) Helt uenig

6) Ved ikke

Skala:
1) Dagligt/næsten dagligt

2) En eller flere gange om ugen

3) 1-3 gange om måneden

4)  Sjældnere end 1 gang om 

måneden

5) Aldrig

6) Ved ikke

Skala:
1) Helt enig

2) Enig

3) Hverken enig eller uenig

4) Uenig

5) Helt uenig

6) Ved ikke
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Formål
Gennem en faktoranalyse (eksplorativ PCA) undersøges det, om der kan identificeres en 
eller flere faktorer (som udtrykker latente strukturer) i items i spørgsmål 8 og 9. Resul-
tatet af denne analyse er et forslag til, hvilke items som bør vægtes sammen i et additivt 
indeks. Det undersøges ikke, i hvilket omfang det eller de foreslåede indeks imødekom-
mer hypoteser om sammenhænge med undersøgelsens andre variable. 

Data
Data fra spørgeskemaundersøgelse leveret af Dansk Kommunikation. I analysen bruges 
udelukkende svar på spørgsmål 8 og 9:

Enkeltsvar. Randomiser

Spg. 8: Hvilket af følgende to udsagn er du mest enig i? 

 1)  Hensynet til sundheden på langt sigt spiller ikke nogen praktisk rolle, 
når jeg køber ind til hverdag. 

 2)  Hensynet til sundheden på langt sigt er et blandt flere hensyn, når jeg 
køber ind til hverdag.

Batteri. Enkeltsvar. Radomiser

Spg. 9:  Nedenfor er listet en række udsagn. Marker venligst i hvilken udstrækning 
hvert udsagn passer på dig?

 1) Jeg ved ikke, om der er kostfibre i den mad, jeg køber   
 2) Jeg er normalt opmærksom på fedtet i produkter, som jeg køber tit   
 3) Jeg læser sjældent deklarationen på de varer, som jeg køber 
 4) Jeg køber aldrig helsekost
 5) Jeg køber kun allergivenlige rengøringsmidler
 6) Jeg køber ofte kosttilskud  
 7) Vaskepulveret skal få tøjet til at dufte nyvasket 
 8) Når jeg køber shampoo, vælger jeg et allergivenligt produkt 
 9)  Jeg er normalt opmærksom på, om der er meget sukker i de produkter, 

jeg køber ofte     
 10)  Jeg prøver at undgå kemiske stoffer i hjemmet ud over de mest 

 nødvendige
 11) Jeg læser opskrifter for at finde retter, der er sunde 
 12) Jeg går ikke op i, om der er tilsætningsstoffer i de madvarer, jeg køber
 13) Jeg vil ikke betale ekstra for et produkt, bare fordi det er lidt sundere

BILAG 2:  ANALYSE 

  MULIGHEDERNE FOR AT VÆGTE ITEMS SAMMEN I ET 
  ADDITIVT INDEKS  PÅ SPØRGSMÅL 8 OG 9 I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

Skala:
1) Passer godt

2) Passer delvist

3) Passer ikke

4) Ved ikke
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 14)  Jeg vælger ofte en anden dagligvarebutik end den nærmeste for at få 
sundere varer 

 15)  Jeg tænker mere på sundhed, når jeg køber ind i dag end for et par år 
siden

 16)   Jeg tror ikke, at der er reel risiko for at blive syg af kød, som man køber 
i en dansk dagligvarebutik

Metode
Den samlede analyse leveres som SPSS-syntax – filnavn:  
  analyse_indkøbskurv_DK (spss syntax-fil)
  I analysen er data ikke vægtet. 

Analysen – hvad har jeg gjort:

 1. Frekvensfordelinger for spg. 8 og 9.

 2.  Følgende variable vendes, så de alle ”peger” i den samme retning i forhold til 
optaget af sundhed: q8, q9_1, q9_3, q9_4, q9_7, q9_13, q9_16. De nye 
variable hedder q8turned, q9_1turned osv. I q9_12turned er der tilføjet et 
ikke jf. note. 

 3.  De resterende variable er omkodet således, at kun værdierne 1, 2 og 3 er taget 
med. Værdien 4 (ved ikke) er omkodet til system missing. De nye variable 
hedder q9_2clean osv.

 4. Frekvensfordelinger af spg. 8 og 9 med de nye vendte og rene variable. 

 5.  Tjek af om data (variablene/items) lever op til forudsætningerne for at udføre 
en faktoranalyse.

  a.  Data skal være på intervalskalaniveau: Det kan diskuteres, om ska-
laen ”passer godt”, ”passer delvist” og ”passer ikke” er på intervalska-
laniveau. Vælger at tolke den som ok. q8 er dikotom, så den tolkes 
også som intervalskalaniveau. 

  b.  Der skal være variation på alle variable: Ok jf. frekvenstabellerne. 

  c.  Normalt er det et krav, at variablene kan skal være normalfordelt. 
Brugs PCA deskriptivt kan man dog afvige fra dette (Tabachnick and 
Fidell (1996) in Foster, Barkus and Yavorsky). Alle variable er ikke 
normalfordelt.
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 6. Faktoranalysen gennemføres. “Tilvalg”:
  a.  Descriptives: Univariate descriptives (fordelingsbeskrivelse af hver 

variabel), Initial solution (det første bud på mulig forklaret variation) 
og Coefficients (tabellen med alle de parvise Pearson korrelationer)

  b.  Extraction: Principal Component i Method (Den simpleste metode 
– den går ud på at programmet først finder den enkelte faktor, der 
kan forklare mest muligt af den samlede varians, dernæst finder det 
den faktor, der kan forklare mest muligt af resten, osv.), Correlation 
matrix (standardiserede koefficienter), Eigenvalues over 1 (svarende 
til et krav om, at hver latent faktor skal forklare mindst lige så megen 
variation, som der er i en enkelt variabel), Unrotated factor solution, 
samt Scree plot (en graf som giver et grundlag for at bestemme, hvor 
mange faktorer der er interessante).

  c.  Rotation: Direct Oblimin (en endelig faktorløsning som tillader, at 
de enkelte faktorer er indbyrdes korrelerede) samt Display rotated 
solution (den endelige løsning) og Loading plot(s). 

  d.  Options: Replace with mean (betyder at manglende besvarelser sæt-
tes lig den gennemsnitlige besvarelse blandt dem, der har svaret. Da 
der er mange variable, vælges Sorted by size, så de vigtigste variable 
kommer til at stå øverst for en given faktor).

  e.  Scores: Save as variables. Estimerede værdier af de latente variable. 
Display factor score coefficient matrix. 

Resultater
Kommentering af resultater i output-filen: indexmuligheder_output.spo

Fordelingsbeskrivelsen (Descriptive Statistics) viser, at variablene har ret forskellige gen-
nemsnit, men standardafvigelse er ret ensartede. Faktoranalysen bygger imidlertid på 
de standardiserede variable, hvor gennemsnittet er trukket fra, og der er divideret med 
standardafvigelsen for hver variabel. 

Korrelationstabellen (Correlation Matrix) viser, at alle items er positivt korrelerede und-
tagen korrelationen mellem q9_7 (vaskepulver skal dufte) og hhv. q9_6 (kosttilskud) og 
q9_15 (tænker mere på sundhed nu), som er negative korreleret (dog meget svage). Det 
konkluderes, at alle items er vendt korrekt. Ofte siger man, at korrelationerne bør være 
0,3 eller mere. Mange af korrelationerne er under 0,3. Korrelationstabellen er testet med 
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KMO (bør være over 0,5) og Bartlett’s test of sphericity (Sig. bør være under 0,05), som 
viser at faktoranalyse er passende til data. 

Tabellen med eigenværdierne (Total Variance Explained) og scree-plottet viser, at den 
første faktor er ret dominerende, da den forklarer 26,9 pct. af al variation, svarende til en 
eigen-værdi på 4,566 ud af 17 variable. De næste tre faktorers eigenværdi er ligeledes 
over 1.0, dvs. programmet vælger tre faktorer (her kaldt Components, da Principal Com-
ponet metoden er anvendt). Deres forklaringskraft i forhold til variation i materialet er 
dog begrænset på hhv. 9, 8 og 7 pct. Scree-plottet viser, at umiddelbart kun er den første 
faktor, som er gyldig.

Komponentvægtene (i Component Matrix) viser, hvilken vægt hver variabel har på de to 
fælles faktorer (svarer til beta-koefficienter i regressionsanalyse, hvis man forestiller sig, 
at variablen er den afhængige variabel, og den latente faktor er den uafhængige variabel). 
Det er imidlertid lettere at analysere Pattern Matrix, hvor de to faktorer er blevet roteret 
således, at de hver for sig vægter højt på forskellige faktorer. I det følgende analyseres Pat-
terne Matrix:

på fedt, opmærksomhed på sukker, generelt optaget af sundhed, tænker mere 
på sundhed nu end før, læser efter sundhedsopskrifter). 

-
tegn! (allergivenlig rengøring, allergivenlig shampoo, undgå kemiske stoffer, 
tilsætningsstoffer, vaskepulver(parfume)). Den næste items loader også højt 
her, men udelades i det følgende, da den indholdsmæssigt passer dårligt med 
de andre items. 

kostfiber, læser deklaration, helsekost). Risiko item loader også højt her. Den 
udelades dog, da den tolkningsmæssig er svær, og derfor ikke indholdsmæssigt 
passer sammen med de øvrige.
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PATTERN MATRIX(A)
Component

1 2 3 4

Jeg er normalt opmærksom på fedtet i produkter,  

som jeg køber tit
0,765 -0,030 -0,020 -0,091

Jeg er normalt opmærksom på, om der er meget sukker 

i de produkter, jeg køber ofte 
0,690 -0,147 0,039 -0,028

Spg.8: Hvilket af følgende to udsagn er du mest enig i? 

0,557 -0,045 0,285 -0,046

Jeg tænker mere på sundhed, når jeg køber ind i dag 

end for et par år siden 
0,516 -0,037 -0,131 0,156

Jeg læser opskrifter for at finde retter, der er sunde 

0,514 -0,078 0,006 0,249

Jeg køber kun allergivenlige rengøringsmidler -0,037 -0,849 -0,062 0,038

Når jeg køber shampoo, vælger jeg et allergivenligt 

produkt -0,025 -0,821 -0,072 -0,001

Jeg prøver at undgå kemiske stoffer i hjemmet ud over 

de mest nødvendige 
0,157 -0,710 -0,038 -0,037

Jeg går op i om der er tilsætningsstoffer i de madvarer, 

jeg køber 

0,285 -0,532 0,123 0,082

Vaskepulveret skal få tøjet til at dufte nyvasket -0,220 -0,455 0,339 -0,365

Jeg vælger ofte en anden dagligvarebutik end den nær-

meste for at få sundere varer 
0,139 -0,438 0,023 0,385

Jeg vil ikke betale ekstra for et produkt bare fordi det er 

lidt sundere 0,104 -0,033 0,604 0,051

Jeg ved ikke om der er kostfibre i den mad, jeg køber 
0,368 0,043 0,577 -0,117

Jeg læser sjældent deklarationen på de varer, jeg køber 0,412 -0,027 0,531 -0,141

Jeg køber aldrig helsekost -0,033 -0,036 0,530 0,524

Jeg tror ikke, at der er reel risiko for at blive syg af kød, 

som man køber i en dansk dagligvarebutik -0,223 -0,019 0,525 0,136

Jeg køber ofte kosttilskud
0,019 -0,026 0,087 0,726

 

Structure Matrix viser blot simple korrelationer mellem hvert item og de to faktorer og er derfor ikke så  

interessant som Pattern Matrix, der viser betydningen af hver faktor, når den anden er holdt konstant.
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Konklusion
Der er i analysen identificeret fire faktorer (komponenter). Af faktoranalysen fremgår det, 
at den første faktor forklarer 26,9 pct. af variationen i data, mens de følgende tre faktorer 
forklarer hhv. 9, 8 og 7 pct. af variationen i data. 

En mulig fortolkning af indholdet af de fire faktorer er:

 1.  Optaget af fedt og sukker. Den afspejler en generel tendens til, at fedt og suk-
ker fylder meget i hverdagssundhedsbegrebet. Det er items, hvor sukker, fedt 
eller sundhed er nævnt. De fem items kan bruges som ét input i indeks.

 2.  Går ikke op i sundhed associeret til tilsætningsstoffer og allergi. Det er items, 
der har med allergi, tilsætningsstoffer og kemiske stoffer som vægter – og 
de vægter negativt. Da alle (undtagen en) items loader negativt på faktor 2, 
kan den overordnet siges at være et udtryk for en dimension af ikke at gå 
op i sundhed. Da det er de fire nævnte items, som loader højest og derfor 
definerer sammenhængen klarest, kan man sige, at de er mest definerende 
for dét ikke at gå op i sundhed. Det kan således konkluderes at de fem items 
tilsammen udtrykker, at de som ikke går op i sundhed særligt ikke går op i 
den dimension af sundhed som har at gøre med kemi osv.. Det kan således 
konkluderes, at de fem items udtrykker den sammen bagvedliggende ”ikke at 
gå op i sundhed”. De kan derfor bruges som ét input i indeks.

 3.  Vægter højt på items: Betaler ekstra for sundhed, kostfiber, læser deklaration, 
helsekost. De fires items udtrykker en optagethed af sundhed, hvor der bruges 
mange ressourcer på sundhed. Der bruges penge (betaler ekstra) og tid og vi-
den (læser deklarationer). Det er således udtryk for en optagethed af sundhed, 
som fordrer en stor indsat for den enkelte, og at sundhed ofte spiller en rolle 
i prioritering af ressourcer i hverdagen. De fire items kan derfor bruges som 
ét input til indeks. (Det kan undre at q9_14 ikke loader højt i denne faktor 
også, da den kan tolkes som også at være et udtryk for at være villig til at bruge 
mange ressourcer på sundhed). 

 4.  Afspejler en sammenhæng mellem helsekost og kosttilskud. Vægter højt på 
både kosttilskud og helsekost. De to items kan bruges som ét input i indeks.
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Følgende additive indeks foreslås:

Hvis IP har svaret ”sundt” i q9_2, q8, q9_9, q9_11 eller q9_15 får 
IP et point i indekset.

Hvis IP har svaret ”sundt” i q9_5, q9_7, q9_8, q9_10 eller q9_12 får 
IP et point i indekset.

Hvis IP har svaret ”sundt” i q9_1, q9_3, q9_4 eller q9_13 får 
IP et point i indekset.

Hvis IP har svaret ”sundt” i q9_4 eller q9_6 får 
IP et point i indekset.

Hvis IP har svaret ”sundt” i q9_14 får 
IP et point i indekset.

(I skal overveje, om der skal kontrollere for, hvis IP har svaret ”sundt” q9_4, som indgår 
i både faktor 3 og 4. Det kan vælges at lade det give to point, men I kan også vælge, at det 
kun giver to point, hvis IP også har svaret ”sundt” i en af de andre items i de to faktorer)
Det giver tilsammen 0 - 5 point. 

Risiko ved at købe køb (q9_16) udelades, da der kan være usikkerhed om tolkningen. 

Sociolog Sara Korzen d. 18. juni 2010 på opdrag fra Dansk Kommunikation

Noter
 I den leverede SPSS-fil er q9_12 uden ”ikke” i variable label. Det vil sige, at variablen 
er omvendt i forhold til ovenstående, der er den endelige version af skemaet, som jeg har 
modtaget. Jeg (Sara Korzen) gik først ud fra at fejlen var opstået ved oprettelse af SPSS-da-
tabasen, og jeg behandlede derfor q9_12 som om, der har været et ikke med i spørgsmå-
let. I de indledende korrelationsanalyser viste det sig dog, at q9_12 korrelerer omvendt 
med alle de andre variable, og jeg vælger derfor at rette min tolkning til, at fejlen er i den 
endelige version af spørgsmålene, som jeg har fået tilsendt og at versionen i SPSS-data-
sættet er korrekt. Jeg har derfor tilrettet hele analysen i forhold her til.
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Hvem styrer indkøbsvognen? er et oplæg til debat om, hvordan dagligvarehandlen  

kan støtte omstillingen af danskernes forbrug i sundere retning. Hvad ønsker  forbrugerne 

egentlig? Hvad gør butikkerne – og hvad kunne de gøre? Hvordan kan aktive kræfter i 

civilsamfundet være med til at trække indkøbsvognen den rigtige vej?
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