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Abstract 

The food industry is responsible for 22 % of carbon emissions in Denmark. The increase of 

climate emissions are causing tremendous and long-lasting problems for our planet. The 

changes that occur in the natural environment due to climate gas emissions may be 

irreversible, and the consequences of the problem are about to be a great concern for the 

humans that live today, as well as for the ones in the future. The consequences of the 

climate change concern agriculture and food supply on a greater scale, and are hitting the 

consumers directly.  

Consumers need to act on climate change, but they need tools to do so. This paper starts 

with the hypothesis that revealing the carbon footprint of each product inside supermarkets 

will push consumers to make more climate-friendly purchases. Through Life Cycle 

Assessment estimates of carbon footprint on product category level, we’ve created a series 

of signs, tags and posters that can both inform and push consumers in a more sustainable 

direction without being a burden for businesses. The designs use Norman’s concept of 

affordance, Thaler and Sunstein’s nudging, and theory of food labelling by Ludvigsen and 

Zeuthen. 

To create knowledge from design, we utilise Koskinen et al.s Constructive Design Research 

as methodology, using parts of both the Field and Showroom methods. To evaluate our 

design, we use the design anthropological methods, participant observation and qualitative 

interviews. In the end, many consumers had already planned their purchases before 

entering the supermarket and were thus immediately unaffected by our design, but through 

the interviews it became clear that many consumers would plan their future meals with 

inspiration from our signs. 
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1 Problemfelt og problemformulering 

Den globale opvarmning kan få enorme konsekvenser for menneskeheden i fremtiden, og 

det kræver store forandringer at stoppe den. Ifølge FNs klimapanel skal den 

menneskeskabte CO2-udledning reduceres med 45 % mellem 2010 og 2030, hvis de globale 

temperaturstigninger skal begrænses til 1,5°C (Ritzau, 2018). 

Næsten en fjerdedel af den danske drivhusgasudledning kommer fra fødevareproduktionen 

(Lund, 2019), og en rapport fra Oxford University viser, at det er nødvendigt at omlægge 

forbruget af fødevarer (Møller, 2018). I danskernes tilfælde foreslår forskerne blandt andet 

at reducere vores forbrug af okse-, svine- og lammekød med 93 %, mens vi skal spise 25 % 

mere hvede, ris og gryn, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser (Møller, 2018). 

Alligevel har næsten to tredjedele af den danske befolkning svært ved at overskue, hvilke 

dagligvarer der er mest klimavenlige (Minter, 2018). 

I lyset af det akutte behov for handling på klimakrisen, lader vi os i dette projekt inspirere af 

designaktivisme. Det gør vi ved at beskæftige os med design-ledet aktivisme, hvor det ikke 

er traditionelle aktivister, der inddrager design, men hvor vi, som designere, benytter vores 

evner til et aktivistisk formål (Fuad-Luke, 2009). Fuad-Luke (2009) definerer 

designaktivisme som designtænkning, -forestilling og -praksis brugt til at skabe en 

modfortælling med formål at skabe positiv forandring. Fuad-Luke understreger i denne 

definition vigtigheden af modfortællingen, som i aktivismen står i kontrast til 

hovedfortællingen. Dette projekt er designaktivistisk, da vi beskæftiger os med en 

hovedfortælling om, at det er acceptabelt for forbrugere at købe så mange klimaskadelige 

fødevarer, som de har lyst til. Vores modfortælling, som vi gennem designaktivismen 

forsøger at fremme, er, at man som forbruger skal begrænse sit forbrug af klimaskadelige 

fødevarer og i stedet have et balanceret forbrug, som ikke overskrider de planetære grænser. 

Vi vil igennem vores modfortælling starte en refleksion, og få forbrugerne til at genoverveje 

deres valg af klimaskadelige fødevarer. 

Designaktivismen udformer sig i en hypotese om, at man med et design i supermarkeder kan 

oplyse forbrugerne om fødevarers klimaaftryk og i sidste ende motivere dem til at ændre 

deres forbrugsvaner. Det vil vi undersøge gennem følgende problemformulering: 

6 



 

Hvordan kan vi påvirke forbrugernes adfærd til at handle mere bæredygtigt i danske 

supermarkeder, på baggrund af information om produkters klimabelastning? 

Rapporten vil løse problemformuleringen via følgende arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan kan vi udregne et fødevareprodukts klimaaftryk? 

2. Hvordan kan vi bedst muligt formidle dette klimaaftryk til forbrugerne i et design 

med henblik på at ændre deres købsadfærd i en mere klimavenlig retning? 

3. Hvordan handler forbrugerne efter mødet med dette design? 

 

2 Semesterbinding 

Projektets primære dimension er Teknologiske systemer og artefakter. Herfra vil vi arbejde 

med designet som teknologisk system, og vi vil gå i dybden med udregningen af 

klimaaftrykket som teknologisystemets indre mekanisme. 

I Teaching about Technology definerer Marc J. de Vries et teknologisk artefakt som et objekt, 

der kan ændre en tilstand til en anden (de Vries, 2016). I dette projekt beskæftiger vi os med 

et design, som har til formål at ændre forbrugerens tilstand til at handle mere bevidst og 

klimavenligt. 

De Vries (2016) beskriver også, hvordan teknologier ofte består af flere dele, som tilsammen 

danner et system med et input, en proces og et output. Det teknologiske system vi 

beskæftiger os med, bliver illustreret i figur 2.1. Systemet transformerer input; information 

om en fødevaregruppes klimaaftryk og produktionsland, til output; en designløsning. 

Mellem systemets input og output udføres en livscyklusvurdering, LCA, af fødevarens 

klimaaftryk, som resulterer i en udledning i CO2-ækvivalenter, og derefter en visualisering 

af værdien. 

 

Figur 2.1. Projektets teknologisystem. Egen model. 
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Derudover vil rapporten inddrage dimensionen Design og konstruktion som sekundær 

dimension. Ved at inddrage teorier og metoder fra Design og konstruktion vil vi arbejde 

med, hvordan man bedst muligt formidler klimaaftrykket til forbrugerne med henblik på at 

påvirke deres adfærd. 

 

3 Afgrænsning 

Bæredygtighed er et komplekst begreb, som omfatter bl.a. klima, miljø, biodiversitet og 

vandforbrug. Disse parametre er alle vigtige, men vi fandt hurtigt ud af, at et design, som 

inddrager alle bæredygtighedsparametre, ville blive meget komplekst at udarbejde. Derfor 

har vi afgrænset vores rapport til at omhandle eksplicit klima og ikke resten af 

bæredygtighedsbegrebet. Men selvom vi har valgt at afgrænse indholdet til at handle om 

klima, er de andre parametre ikke dermed sagt mindre vigtige. 
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4 Metode 

I dette afsnit beskrives projektets centrale metoder. Vi beskriver den skabende 

designforskning som vores metodologi, herunder hypotesens rolle i denne. Dernæst 

forklares designantropologi og dens undermetoder; deltagerobservation og det kvalitative 

interview. 

4.1 Constructive Design Research 

Rapporten vil gennem projektet arbejde metodisk med Constructive Design Research, eller 

den skabende designforskning. Skabende designforskning er en metodologi til at generere 

viden gennem design. Dette projekt vil tage udgangspunkt i Koskinen, Zimmerman, Binder, 

Redström og Wensveens bog Design Research Through Practice (2011). Koskinen et al. (2011) 

lægger stor vægt på designeksperimenter som metode til at skabe viden – for eksempel 

gennem konstruktionen af en model eller en prototype. Forskeren konstruerer således selv 

noget, og det er gennem designet af dette, at der bliver skabt viden.  

I et forsøg på at skabe en bro mellem den overordnede metodologi og selve eksperimenterne 

har Bang, Krogh, Ludvigsen og Markussen (2012) skabt en model, der kan bruges som en 

indgangsvinkel til Constructive Design Research. Denne model beskrives i artiklen The Role 

of Hypothesis in Constructive Design Research. Bang et al. (2012) er enige i Koskinen et al.s 

(2011) forståelse af constructive design research, men mener, at man for at kunne forstå de 

reelle metoder i Lab, Field og Showroom, skal forstå forskerens motivation for 

undersøgelsen. Det at have en motivation og en hypotese in mente i skabende 

designforskning er en vigtig del for at kunne forstå, hvordan der kan skabes viden. 

Bang et al. (2012) siger, at vidensgenerering i Constructive Design Research ikke er lineær. 

Metoden er ikke først motivation, så hypotese, så forskningsspørgsmål og til sidst 

eksperiment – i stedet kan alle dele være indgangen til Constructive Design Research. Men 

før disse dele kan være en indgangsvinkel, vil der ifølge Bang et al. (2012), altid være en 

motivation for undersøgelserne, der vil lede til en hypotese. Denne hypotese kan så 

verificeres ved et eksperiment eller opstilling af forskningsspørgsmål, hvis svar leder til en 

evaluering og generering af viden. 
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Figur 4.1. Hypotesens rolle i den skabende designforskning. Bang et al. (2012). 

Processen i den skabende designforskning er illustreret med et tandhjul. Det skal vise, at 

metoden ikke er en lineær proces, men at eksperimentdelen altid kan benyttes som et 

værktøj til at skabe dialog, til at evaluere, til at afprøve viden, til at besvare en hypotese 

eller forskningsspørgsmål. Eksperimenter er, ifølge Bang et al. (2012), kernen af den 

skabende designforskning. 

Vores motivation for denne designproces har været en personlig frustration over manglende 

information om fødevarernes klimapåvirkning i supermarkeder. Frustrationen ledte til 

rapportens hypotese: at man kan ændre forbrugernes købsadfærd ved at informere dem om 

fødevarernes klimapåvirkning. For at kunne få svar på dette blev der opsat et 

ekspertinterview, der skulle give mere information omkring supermarkedernes holdning og 

muligheder i forhold til emnet. Næste trin indebar indkapsling af viden og valg af 

designmetode. Beregninger af klimaaftryk blev klargjort til vores design. På dette tidspunkt 

blev det så muligt at designe de første prototyper, og evalueringen af disse kunne ligeledes 

ske gennem deltagerobservationerne. Tandhjulet begyndte at køre, og den første 

forskningsviden blev skabt. Dette ledte til anden iteration af vores prototyper. Til sidst 

kunne resultaterne analyseres, diskuteres, og designet sættes i perspektiv for videre 

udbredelse.  
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4.1.1 Lab, Field og Showroom 

Ifølge Koskinen et al. (2011) kan vidensgenereringen ske indenfor for de tre felter Lab, Field 

og Showroom, som vi hver vil redegøre kort for i de følgende afsnit. 

I feltet Lab skabes der designviden på baggrund af konstruktionen af designs i et 

eksperimentelt opsætning, der er funderet i en naturvidenskabelig tilgang baseret på 

objektivitet. Dette skal forstås som, at forskellige prototyper kan sammenlignes i et lukket 

miljø, og der arbejdes oftest med kvantitativ tilgang til videnskab (Koskinen et al., 2011).  

Med feltet Field undersøges designet i det miljø, hvor det skal etableres. For at skabe viden 

indenfor dette felt, bliver man nødt til at forstå miljøet omkring designet. Her undersøges 

det, hvordan mennesker og grupper forstår og forholder sig til ting. Det handler om at skabe 

viden ved at indføre prototypen i feltet og skabe samtaler om designet og dets betydning for 

miljøet med de mennesker, som opholder sig der. I dette felt bliver der i høj grad arbejdet 

med psykologiske, sociologiske og antropologiske metoder, og det er også i dette felt man 

arbejder, hvis man involverer sine brugere i designprocessen (Koskinen et al., 2011). 

Showroom feltet lader sig i stedet inspirere af kunsten som en måde at fremhæve, debattere 

og fortolke problemer. Her er designeren kritisk og lægger ikke skjul på sine interesser, men 

åbner sig samtidig også for kritik fra offentligheden på samme måde som kunstnere gør 

(Koskinen et al., 2011). Showroom-forskning kan fremvises på udstillinger eller konferencer, 

men Koskinen et al. (2011) argumenterer for, at den mest effektive måde at skabe forandring 

gennem design er ved at komme tæt på almindelige mennesker. Designaktivismen, hvor 

designeren ligeledes gør sin holdning tydelig, hører til i dette felt. 

I dette projekt inddrager vi elementer fra Field og Showroom. Rapportens hovedfokus ligger 

på Field, da vi gerne vil undersøge, hvilken effekt en fremvisning af et klimaaftryk vil give 

forbrugerne i en virkelig kontekst, nemlig supermarkedet. Fordi vi undersøger designet i sin 

kontekst, kan forbrugerne forholde sig til det i en situation, hvor de reelt set skal have en 

fødevare med hjem, når de forholder sig til designet. Dette gør det mere sandsynligt at få en 

sandfærdig reaktion efter mødet med designet. Samtidig drager vi inspiration fra 

Showroom-tilgangen ved at lave et design, der ikke blot nøgternt informerer om fødevarers 

klimaaftryk, men illustrerer det på en måde, der får forbrugeren til at tænke dybere over 

sine handlinger.  
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4.2 Designantropologi 

For at kunne evaluere vores design og den forandring det skaber, vil vi benytte os af 

designantropologi. Traditionelt er antropologi en metode til at skabe generel viden og teori 

ud fra observationer af den verden, der allerede eksisterer. Deltagerobservation handler om 

dokumentation, og antropologer undgår typisk så vidt muligt at påvirke feltet under en 

observation. I umiddelbar modsætning til dette står design, som er meget centralt i dette 

projekt. Design er fremtidsorienteret, og har som målsætning at opfylde og finde løsninger 

på behov for mennesker (Otto & Smith, 2013).  

Som en ny forgrening af antropologi definerer Ton Otto og Rachel Charlotte Smith 

designantropologi som en særlig type viden (Otto & Smith, 2013). Den designantropoliske 

tilgang bryder med den antropologiske modstand mod at påvirke sit felt ved at intervenere i 
feltet og forsøge at skabe nye virkeligheder gennem design (Otto & Smith, 2013). I 

designantropologien tillader vi os derfor både at skabe noget nyt i den eksisterende 

virkelighed og observere menneskets reaktion på dette – men vi lader også mennesket 

kommentere på og bidrage til designet. I praksis har vi udformet et design, som vi har opsat 

i et supermarked. Designet intervenerer i forbrugernes indkøbsvaner ved at oplyse dem om 

deres indkøbs klimaaftryk og til at evaluere dette, bruger vi de antropologiske metoder: 

deltagerobservation og kvalitative interviews. Denne evaluering, med inddragelse af 

brugerne, lader os iterere på designet, og vi vil nedenfor gå i dybden med hver metode. 

4.2.1 Deltagerobservation 

Til at evaluere vores design benytter vi først og fremmest deltagerobservation. Det gør vi for 

at undersøge ikke blot hvad forbrugerne udtaler om designet, men også hvordan de opfører 

sig ved mødet med det – altså hvorvidt de lægger mærke til og ændrer deres adfærd. Det har 

vi gjort i SuperBrugsen Halmtorvet på Vesterbro i København, hvor vi har fået lov til at 

opsætte designet. 

Deltagerobservation betegnes som et antropologisk forskningsværktøj, der bruges af 

forskere der finder det væsentligt at kigge på konteksten og brugernes handlinger 

(Kristiansen & Krogstrup, 2014). Observatøren kan have implementeret nogle designs i 

miljøet, som observatøreren gerne vil undersøge brugernes holdning til. Dette betyder, at 

det sociale miljø, der undersøges, kan siges at være iscenesat. Observatørerne har 

konstrueret miljøet, men brugernes handlinger er det, der skal undersøges. Ifølge 

12 



 

Kristiansen og Krogstrup (2014) er deltagerobservation også en metode, der “kan bibringe os 

væsentlige indsigter i forskellige sider af det liv, der udspiller sig blandt vore medmennesker 

i forskellige sociale kontekster og situationer” (Kristiansen & Krogstrup, 2014: 13). 

Ifølge Kristiansen og Krogstrup (2014) er det essentielt at have et klart mål med 

undersøgelserne inden de udføres i praksis. Vores intention med undersøgelserne for denne 

rapport er at kigge på, om klimamærkning på fødevarer i supermarkeder kan føre til at 

forbrugerne køber flere klimavenlige fødevareprodukter. I forlængelse af dette er det 

naturligt at udføre undersøgelser i et supermarked, hvor vi møder vores målgruppe, 

forbrugerne. 

Vi har valgt at lave vores undersøgelse i et supermarked, fordi det er der, de fleste 

mennesker køber fødevarer. Derefter var det af praktiske årsager for rapportens forfattere, 

at undersøgelserne skulle foregå i hovedstadsområdet. SuperBrugsen Halmtorvet var det 

supermarked, der stillede sig til rådighed for samarbejde, og vores designeksperiment og 

deltagerobservation fandt derfor sted her. Den demografiske sammensætning i 

SuperBrugsen Halmtorvet diskuteres i afsnit 9.3. 

Første iteration af designet blev opsat i SuperBrugsen kort før den første 

deltagerobservation den 27. april. Vi antog, at der ville være flest forbrugere i 

supermarkedet i timerne mellem kl. 15 og 18, hvor mange mennesker normalvis har fri fra 

arbejde, og undersøgelserne blev derfor gennemført mellem kl. 15.30 og 17. Anden iteration 

af designet blev opsat om formiddagen lørdag den 11. maj, hvorefter anden observation 

fandt sted. Tredje og sidste observation foregik mandag den 13. maj kl. 17. Projektets 

designløsninger har været opsat i SuperBrugsen fra den 25. april til den 19. maj. 

Under og efter deltagerobservationerne er der nogle værktøjer og fremgangsfaser, forskeren 

gennemgår. Dette gøres for at samle bedst mulig data ind fra feltarbejdet. Disse faser er 

observering, feltnotater, interviews, og til sidst analyse af den indsamlede data. 

Interviewfasen beskrives i afsnit 4.2.2, mens de andre faser beskrives i dette afsnit. 

4.2.1.1 Observeringen 

Der findes fire forskellige tilgange som observatør (Kristiansen & Krogstrup, 2014). Hvilken 

tilgang, forskeren vælger, afhænger af, hvad han eller hun ønsker at have ud af 

undersøgelserne. Den første er den totale deltager (Kristiansen og Krogstrup 2014). Den 

totale deltager forsvinder totalt ind i feltet og holder sin identitets formål skjult for 
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målgruppen. En anden tilgang er deltageren som observatør, som kan minde om den totale 

deltager, men adskiller sig fra den totale observatør ved at gøre sit observationsarbejde 

tydeligt for en eller flere af de involverede i feltet (Kristiansen & Krogstrup, 2014). 

En tredje tilgang forskeren kan have til et felt er total observatør (Kristiansen & Krogstrup, 

2014). I denne rolle interagerer forskeren ikke med målgruppen i studiet, og han eller hun 

optræder skjult. Med denne rolle, kan der være en fare for, at forskeren misforstår 

målgruppen idet, han eller hun selv er udenfor selve situationerne. Den fjerde tilgang er 

observatøren som deltager (Kristiansen & Krogstrup, 2014). Denne rolle balancerer mellem 

interaktion og observation. Det er åbent, hvorvidt forskeren observerer i feltet, og om han 

eller hun kortvarigt og med formel tone, interagerer med målgruppen. Kontakten kan 

omfatte interviews, hvor forskeren har til formål at indsamle data og viden om målgruppen. 

Med denne rolle er der dog en risiko for, at den kontakt, der bliver skabt, kan bære præg af 

at være overfladisk, da det er en kortvarig og flygtig interaktionen med målgruppen 

(Kristiansen & Krogstrup, 2014). 

Inden undersøgelserne gik i gang blev det besluttet, at deltagerobservationen skulle deles 

op i to faser. Først skulle der kun observeres ved hjælp af total observation. Dette betyder, at 

vi ikke interagerede med målgruppen på nogen måde, men prøvede at udføre skjulte 

observationer af forbrugernes købsadfærd. På denne måde fik vi indblik i, hvordan 

mennesker opfører sig i butikken. Efter en times tid med total observation skiftede vi til at 

benytte observatøren som deltager. I denne rolle indgik vi tydeligt i feltet, mens der blev 

udført kvalitative interviews. På denne måde kunne vi basere vores viden om forbrugerne 

både på deres egne meninger og på vores observationer.   

4.2.1.2 Feltnotater: Observationer fra og om feltet 

Som forsker i et felt handler det om at observere menneskelig adfærd som ikke-tilfældig. 

Dette betyder, at de handlinger og den adfærd, forskeren observerer, hænger sammen med 

den sociale struktur, feltet bærer præg af. Det er forskerens mål at forsøge at komme bagom 

disse sociale forhold, og finde ud af, hvad der kan være årsagen til det, der forekommer 

(Kristiansen & Krogstrup, 2014). For at opfange det, der sker i feltet og måske over et vist 

tidsrum, er det nødvendigt at der føres notater fra feltet. Ifølge Kristiansen og Krogstrup 

(2014) skal der, når der sker signifikante hændelser, noteres hvad der bliver sagt af hvem. 

Det anbefales at føre korte notater, alternativt i stikordsform under selve observationen, for 

derefter hurtigst muligt at nedskrive notaterne i en mere detaljeret form. Hvis der 
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forekommer omhyggelig nedskrivning under selve observationen, kan der være en risiko for, 

at den observerede deltager opdager dette og dermed ændrer sin handlingsmønstre. Det kan 

derfor være godt at vente med mere omfattende notater, men der er vigtigt at udføre dem 

kort tid efter observationen idet detaljer senere kan gå tabt med hukommelsen (Kristiansen 

& Krogstrup, 2014). 

Under vores feltobservationer blev der ført feltnotater. Disse notater beskriver 

nævneværdige adfærdsmønstre og kommentarer fra forbrugerne. Observationerne i 

supermarkedet blev udført af samtlige gruppemedlemmer, men det var ikke altid, at alle var 

til stede på samme tid. Dette gjorde feltnotaterne værdifulde, idet vi alle fik indblik i 

hinandens observationer. Der skete mange forskellige ting i supermarkedet, og for ikke at 

glemme dette var feltnotaterne et godt værktøj. 

4.2.1.3 Analyse af data 

Analysearbejdet begynder allerede tidligt i udformingen af deltagerobservationen, og 

spænder sig ud over hele observationsforløbet (Kristiansen & Krogstrup, 2014). De mål og 

det udgangspunktet, forskeren har, er med gennem hele arbejdet med 

deltagerobservationer, proces og analyse. Analysen er derfor ikke noget, der kun kommer 

helt til sidst i processen. Til sidst i processen findes der dog to måder, hvorpå dataen kan 

analyseres. Analysen kan foregå på deskriptiv vis, hvor forskeren redegør for, hvad der er 

sket, hvilke hændelser der har præget feltet og lignende. Den anden måde, hvorpå dataen 

kan analyseres, er ved at udvikle teoretiske modeller. Disse to analyseformer kan overlappes 

i nogen grad, da der er behov for de forskellige kvaliteter under begge analyseformer 

(Kristiansen & Krogstrup, 2014).  

I vores undersøgelser benytter vi begge analyseformer. Den data, vi har indhentet fra 

designeksperimenterne, er blevet benyttet til at beskrive direkte handlinger, vi observerede i 

feltet. Sådan er analysen blevet gennemført på deskriptiv vis. Men på baggrund af disse 

observation har vi også forsøgt at skabe en mere generel teori, som beskriver, hvad der skal 

til for at ændre forbrugernes adfærd. 

4.2.2 Kvalitative interviews 

En vigtig del af deltagerobservationen har været at gennemføre kvalitative interviews i 

SuperBrugsen Halmtorvet. Dette har vi gjort for at få nogle direkte og personlige 

kommentarer fra forbrugerne. Brugen af metoden kvalitativt interview bruges udover 
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deltagerobservationen også i et ekspertinterview. Først vil den overordnede metode belyses, 

hvorefter de typer af kvalitative interviews vi har foretaget nærmere begrundes.  

Formålet med at udføre kvalitative interviews er at indhente dybdegående viden. I et 

kvalitativt interview forsøges der at indhente åbne og nuancerede beskrivelser fra 

interviewpersonen (Kvale & Brinkmann, 2009). I et kvalitativt interview udspiller der sig en 

samtale mellem interviewer og interviewpersonen, hvor intervieweren kan styre og ændre 

retning på de samtaleemner, der er relevante. Intervieweren kan dreje samtalen ved hjælp af 

interviewspørgsmål, og kan også afbryde interviewpersonen, hvis de kommer ind på emner, 

der ikke er relevante for interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den sociale interaktionen, der forekommer mellom interviewer og interviewpersonen, er 

måden, hvorpå viden produceres (Kvale & Brinkmann, 2009). Hvilke data intervieweren er 

ude efter afgør, hvem eller hvilke interviewpersoner der er interessante. Til denne rapport 

har vi udført to typer kvalitative interviews; et ekspertinterview og en række interviews i 

forbindelse med deltagerobservationen i et supermarked. Først vil ekspertinterviewet 

beskrives yderligere. 

4.2.2.1 Ekspertinterview 

Et ekspertinterview er en type kvalitativt interview, hvor der inddrages en ekspert som 

interviewperson (Kvale & Brinkmann, 2009). Hvad der definerer en ekspert, kommer an på 

den data og viden, intervieweren ønsker at indhente med interviewet. I et ekspertinterview 

vil interviewpersonens perspektiver og egne refleksioner være vidensgrundlaget. Det, at 

personen har særlig kundskab om et emne gør, at det vil være nødvendigt at udføre et mere 

dybdegående interview (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Denne rapports fokusområde er klimaaftryk og forbrugervaner i supermarkederne. Derfor 

var det behjælpeligt at inddrage viden fra nogen, der ved noget om hvordan 

supermarkederne stiller sig til ift. klima, kommunikation og mærkningsordninger. En 

ekspert inden for dette område er kommunikationskonsulent Karsten Kolding. Kolding har 

arbejdet med kommunikationsstrategier for at øge bæredygtigheden i bl.a. Coop Danmark 

og Salling Group. SuperBrugsen, hvor vi udførte vores designeksperiment, hører ind under 

Coop-kæden, og det var derfor relevant at indhente viden fra det, der foregår administrativt 

inden for denne virksomhed. 
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Interviewet med Kolding blev udført ved forberedelse af nogle interviewspørgsmål. Disse var 

blandt andre indledende og direkte spørgsmål ud fra Kvale og Brinkmanns (2009) definitioner. 

Der var blevet skrevet et manuskript på forhånd, men opfølgende, specificerende og 

fortolkende spørgsmål blev også indført spontant. Efterfølgende blev interviewet 

transskriberet, og viden fra dette interview er så blevet anvendt i forståelsen af 

supermarkedernes rolle i samfundet, samt deres brug af mærkning og branding. Dette 

kommer vi ind på i diskussionen og perspektiveringen. 

4.2.2.2 Kvalitative interviews som del af deltagerobservation 

At gennemføre interviews under deltagerobservationer ses som en måde, hvorpå der kan 

indsamles mere viden direkte fra feltet (Kristiansen & Krogstrup, 2014). Interviewformene 

kan variere, og hvor nogle forskerer gennemfører sporadiske og mere løse samtaler med sit 

felt, vil andre forskere gennemføre mere strukturerede og længerevarende interviews. 

Meninger og interaktioner, der i udgangspunktet forekommer skjult for forskeren, kan ved 

inddragelse af interviews åbne op for mere indgående viden og erfaring fra feltet (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

De interviews vi gennemførte var både med assistance fra et forberedt manuskript, mens 

andre blev udført som mere spontane samtaler løst inspireret af manuskriptet. Dette afhang 

af de mennesker og situationer der opstod i supermarkedet under designeksperimentet. 

Manuskriptet indeholdt nogle spørgsmål, som skulle belyse forbrugernes forståelse af og 

reaktion på designet. Derudover blev der også stillet opfølgende spørgsmål, hvis svarene var 

uklare, eller hvis interviewpersonen lagde op til yderlige samtale. Interviewene gav os 

mulighed for at evaluere designet blandt dets brugere i supermarkedet, hvorefter vi kunne 

iterere på grundlag af det. 

Interviewenes formål i supermarkedet var dermed at indsamle viden vedrørende vores 

design. Det var af stor interesse at finde ud af, om forbrugerne kunne forstå designet, og om 

de handlede på baggrund af det. Ved blot at observere, fik vi ikke direkte viden om 

forståelsen eller tilbagemeldinger på, hvad der kunne optimeres. Det var derfor nødvendigt 

at inddrage interviews i vores deltagerobservationer for at finde ud af, hvad forbrugerne 

mente.  
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5 Teori 

I de følgende afsnit om designteorier vil rapporten redegøre for den teoretiske viden, som 

bidrager til rapportens designeksperimenter. De følgende tre teorier har alle bidraget til 

udviklingen af rapportens designs og eksperimenter. Først vil henholdsvis designteorierne 

affordance og nudging redegøres for. Disse designteorier benyttes til designprocessen i 

denne rapport og som værktøjer for at nå ud til målgruppen og påvirke deres adfærd. 

Dernæst vil teori om mærkning for virksomheder nærmere beskrives. 

5.1 Affordance  

Donald A. Norman er en amerikansk psykolog, ingeniør og skribent. Gennem sit 

forskningsarbejde har han udviklet begrebet affordance, som omfatter opfattelsen af et 

designprodukt. Normans psykologiske perspektiv på design kan forklare, hvorfor et produkt 

modtages af dets ønskelige publikum eller ej.  

Begrebet affordance siger noget om, hvad et designprodukt skal benyttes til, samt hvordan 

det fungerer. Affordance blev først indført af den kognitive psykolog J. J. Gibson, og havde til 

formål at referere til handlingssituationen mellem verden og aktørerne i den (Norman, 

1999). Det, der menes med affordance, er, at brugerne af designet skal kunne forstå, 

hvorledes det fungerer ved umiddelbar iagttagelse. Det skal dermed ikke være nogle 

spørgsmål om, hvilken funktion objektet har, eller hvilken målgruppe designobjektet er 

tilegnet. 

Norman opdeler begrebet i to dele, nemlig perceived og real affordance, der betyder hhv. 

opfattet og reel. Perceived affordance fortæller noget om brugeren af designobjektet og dens 

opfattelse af, hvilken funktion objektet har. Altså kan objektets funktion variere ud i fra den 

subjektive opfattelse af objektet. Norman nævner i sin bog taburetten som eksempel. En 

taburet er designet til brug som et siddemøbel - dette er dens egentlige funktion, og 

designerens hensigt med designobjektet. Alligevel er der nogle, der benytter taburetten som 

en slags stige for at nå ting, der er placeret i højden. I perceived performance er det 

brugerens perception, der afgør taburettens funktion. Real affordance er på den anden side, 

når objektet bliver benyttet til det, den er udtænkt til. For taburetten er real affordance, når 

taburetten bliver opfattet og benyttet som et siddemøbel (Norman, 1999). I en 
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designprocess kan man inddrage disse to faktorer i sine overvejelser, således at designet 

bliver benyttet til dets udtænkte formål. 

Norman giver med sit begreb designeren et værktøj, der gør, at designet skal kunne 

modtages og fungere for sin målgruppe. Hvis ikke de, tænkte brugere, hverken forstår eller 

behøver designet, vil designet i sig selv siges ikke at have opnået sin funktion. En funktion 

kan være tydelig, men det er ikke selvsagt, om den alligevel formår at blive modtaget af sin 

målgruppe (Norman, 1999). I dette projekt har det været interessant at inddrage begrebet 

affordance, fordi vi ville undersøge, om vores design blev forstået rigtigt, så forbrugerne 

kunne handle efter det. Dette vil analyseres i afsnit 8. 

5.2 Nudging 

Hvor affordance beskriver forståelse af teknologiens formål, vil dette afsnit beskrive 

designteorien nudging, som har til formål at ændre adfærd. Nudging er ifølge Richard Thaler 

og Cass Sunstein (2009) en del af en bevægelse mod libertariansk paternalisme, som har til 

formål at lade mennesker bestemme selv, men samtidig forsøge at påvirke deres adfærd i en 

særlig retning. Det skal ses som et frihedsbevarende alternativ til paternalisme i form af 

eksempelvis statslig indgriben, der direkte forhindrer, eller gør det dyrere for folk at træffe 

deres egne valg (Thaler & Sunstein, 2009). 

Thaler og Sunstein argumenterer imod opfattelsen af det økonomiske menneske, som altid 

handler rationelt. Det gør de med udgangspunkt i de psykologiske begreber type 1- og type 

2-tænkning, som tager udgangspunkt i hhv. de automatiske, hurtige tanker og de refleksive, 

længere tanker. Mange af vores hverdagshandlinger tager udgangspunkt i type 

1-tankegangen, og derfor er vi ikke altid rationelle, men handler hurtigt og instinktivt 

(Thaler & Sunstein, 2009). 

Pelle Guldborg Hansen og Andreas Maaløe Jespersen (2013) udvider Thaler og Sunsteins 

konceptet med en model over fire forskellige typer af nudges. Hansen og Jespersen skelner 

mellem nudging af valg (type 2-tankegang) og nudging af handling (type 1-tankegang). 

Dernæst skelner de mellem transparente nudges, hvor den nudgede person er bevidst om 

intentionen eller metoden bag nudget, og ikke-transparente nudges, hvor personen ikke kan 

gennemskue hverken intentionen eller metoden bag nudget. Nudges kan befinde sig 

forskellige steder mellem type 1 og 2 og mellem transparent og ikke-transparent, men de to 
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skillelinjer danner tilsammen fire overordnede kategorier af nudges (Hansen & Jespersen, 

2013). 

I dette projekt vil vi hovedsageligt beskæftige os med det transparente type 2-nudge, som 

Hansen og Jespersen kalder opfordring til reflekteret valg (Hansen & Jespersen, 2013). Denne 

type af nudging er transparent idet, den ikke skjuler sin intention for forbrugeren, men i 

stedet oplyser mennesker til at træffe bevidste valg. Det gør vi fordi, vi har som hypotese, at 

oplysning kan føre til adfærdsændring, og oplysning i form af tal per definition er 

transparent og kræver eftertanke. Derudover vil vi inddrage elementer fra type 

1-kategorien, som har mere indflydelse på vores umiddelbare opførsel. Dette vil vi gøre ved 

at bruge symbolik og farvekodning, som forbrugerne kan reagere mere instinktivt på, end 

ved udelukkende at appellere til type 2-tænkningen. 

5.3 Mærkning af fødevarer 

For dette projektet, hvor fokuset ligger på at informere om fødevarers klimabelastning 

gennem supermarkederne, er det relevant at inddrage viden om mærkningsordninger. Den 

form for information, vi gennem projektet har påført fødevarerne, har ikke været direkte 

mærkning på fødevarer, men primært gennem informationsskilte ved siden af prisskiltene. 

Informationsskiltene har det tilfælles med mærkningsordninger som økologimærket og 

svanemærket, at de begge informerer om en vare. For at få et indblik i hvad disse mærker er 

for en størrelse og hvad de bidrager med, vil der inddrages teori fra Jakob Zeuthen og Lars 

Ludvigsens bog Mærk din forretning (2018).  

Mærkernes funktion kan siges at være som en brobygger mellem forbrugerne og 

virksomhederne. De kan såfremt betegnes som en kommunikationsform, hvor 

virksomheden beretter om de faktorer, der gør netop deres produkt relevant for forbrugeren. 

Det budskab, forbrugeren læser gennem mærkningerne, er typisk fakta indenfor områderne 

sundhed, økonomi, sociale forhold eller miljø. Målet for mærkningen, med et langsigtet 

perspektiv, er at få forbrugeren til at handle på automatiseret vane, når han eller hun står 

ovenfor varen. Virksomheden, der udbyder varen, ønsker med andre ord, at indkøbet skal 

blive en del af kundens automatiske adfærdsmønster (Ludvigsen & Zeuthen, 2018). På 

samme måde vil vi i vores design forsøge at skabe en adfærd, hvor forbrugerne automatisk 

går efter varer, der er skiltet med et lavt klimaaftryk. 
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I de følgende afsnit vil rapporten redegøre for indsamlet viden vedrørende 

mærkningsordninger og deres funktion. 

5.3.1 Animal symbolicum 

Ludvigsen og Zeuthen mener, at mærkningerne indeholder noget, som gør, at det falder 

naturligt for mennesker at tiltro sig dem: nemlig, at mennesker siden tidernes morgen har 

betroet sig til mærker - eller symboler. Et mærke er et symbol på noget, og betydningen af 

symbolet er det, der tiltrækker mennesket (Ludvigsen & Zeuthen, 2018). Det skal nævnes, at 

det visuelle også spiller en væsentlig rolle, når det er det, man først får øje på idet, man 

iagttager en ny vare. Et mærke kan minde om et logo rent visuelt, men fremtoner sig mindre 

tydeligt på produktet. Det er alligevel væsentlig, at mærket er synligt idet, det kan være et 

middel til at fremme markedsføringen (Ludvigsen & Zeuthen, 2018). Et eksempel er 

nøglehulsmærket, der symboliserer et sundere alternativ. 

I følge symbolforsker Ernst Cassirer kan mennesket betegnes som animal symbolicum, fordi 

menneskenes virkeligheder i høj grad bliver præsenteret gennem brug af symboler 

(Ludvigsen & Zeuthen, 2018). Idet mennesket siges at være et rationelt væsen, har symboler 

evnen til at kunne bevæge mennesket udover det, vi sanseligt oplever.  Mærkernes symbolik 

kan forstærkes med brugen af former og farver, og her anvendes designforskning i 

kombination med ældgamle symbolbetydninger. Cirkler og firkanter symboliserer hhv. det 

uendelige og de fire grundelementer. Idet vi ser nøglehulsmærket, tolker vi måske ikke 

symbolet indgående, men det kan appellere til vores underbevidsthed. 

Symbolerne har ofte som mål at repræsentere det gode liv. Fareskilte, der for eksempel 

benyttes på de danske cigaretpakker, er også en form for mærkning. Men mærker bliver i de 

fleste tilfælde brugt til at fremme salg og bevise noget godt over for forbrugerne frem for 

noget dårligt. De mest kendte og anvendte mærker er trods alt svanemærket, 

nøglehulsmærket, fairtrade og økologimærket, som alle udelukkende er på produkter, og gør 

noget positivt for forbrugeren. Om det er det at indeholde færre farlige kemikalier eller mere 

fuldkorn, symboliserer de, at man trygt kan spise varen. Mærkerne indeholder oftest noget, 

der symboliserer noget godt og velkendt såsom farven grøn, stjerner, flueben, blade, kronen 

og nationale symboler. Hvor mærkernes formål er at bringe et klart og troværdig budskab 

frem, kan de indeholde flere symbolikker end produkternes egne logoer (Ludvigsen & 

Zeuthen, 2018).  
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5.3.2 Succeskriterier for mærkning 

Ludvigsen og Zeuthen (2018) har lavet et analyseværktøj til at vurdere, om et mærke er 

vellykket eller ej. Analyseværktøjet hedder butterfly-modellen, og vil i sin helhed ikke 

inddrages i denne rapport, men vi vil her inddrage nogle elementer om, hvad der skal til for, 

at et mærke har succes på markedet. Først skal troværdigheden inddrages (Ludvigsen & 

Zeuthen, 2018). Med troværdighed skal der også nævnes, at Ludvigsen og Zeuthen (2018) 

kun beretter om uafhængig tredjepartscertificeret mærkning. Dette begreb omhandler mærker, 

der er uafhængige af de virksomheder, der benytter dem, og påvirker  troværdigheden til 

mærkerne. Mærkningsordninger indført af virksomhederne selv indeholder en række 

strategier, der skal fremme salg for virksomheden selv, og gennemgår ingen neutral kontrol 

fra andre faktorer. Disse mærker kan have gode visioner, men kan indeholde en bias 

(Ludvigsen & Zeuthen, 2018). 

Troværdighed kan siges at være et nøglekriterie for, at et mærke skal kunne blive vellykket – 

det handler om, hvorvidt forbrugeren stoler på, at mærket holder, hvad det lover. Under 

dette punkt er det vigtigt, at faktorer som transparens og kontrol tages seriøst, idet der ikke 

vil opbygges tillid mellem kunder og producent, hvis kunderne betvivler de fakta, der står 

bag et mærke. Hvis der begyndte at blive rejst tvivl om, hvorvidt produkter med 

økologimærket faktisk var økologiske, ville mærkets troværdighed svækkes. Dette kan 

betyde, at virksomheder kan forlade mærkningsordningen, at markedet vil stoppe 

efterspørgslen på virksomhedens varer, eller at forbrugerne vil miste tillid til 

mærkningsordninger generelt (Ludvigsen & Zeuthen, 2018). 

Økologimærket på fødevarer er i dag et af de mest efterspurgte mærker. Mærket bliver 

associeret med noget godt, og ved at være et mærke for både miljø og sundhed har det skabt 

en adfærdsændring hos forbrugerne i danske supermarkeder. Mærket kom på banen i 

1980’erne (Daugbjerg & Møller, 2010). Siden da er efterspørgslen øget, og inden for et par 

årtier fra nu regnes økologiske varer for at blive det normale (Ludvigsen & Zeuthen 2018). 

Groft regnet, kan det så siges, at det vil tage fem årtier for økologimærket at skabe en 

omstilling. Det er dermed ikke sagt, at et mærke skaber omlægning lige over natten. 

Producenterne, markedet og forbrugerne har alle haft behov for tid både til at forstå pointen 

med mærket, blive vant til det og til sidst efterspørge det (Ludvigsen & Zeuthen, 2018). 

For at skabe opmærksomhed og øge efterspørgslen har nogle mærker haft store 

informationskampagner knyttet til sig. Nogle mærkningsordninger er bakket op af 
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lovgivning eller støtte fra den offentlige sektor, hvilket kan gøre mærket endnu mere 

troværdigt. Dette kan være med til, at flere virksomheder ønsker at implementere mærket, 

og at forbrugerne får en øget tillid til det. Mærker, som får en stor kendskab knyttet til sig, 

har en større chance for at at overleve på markedet (Ludvigsen & Zeuthen, 2018).  

5.3.3 Mærker og lovgivning 

I sammenhæng med de miljø- og klimaudfordringer verden står ovenfor, kan der rejses 

spørgsmål om, hvorfor der ikke bliver indsat love på de områder, hvor forbrugerne i dag 

mangler information for at træffe oplyste valg? 

Mærkerne og lovgivningen har et slags symbiotisk forhold, hvor de har til funktion at drage 

hinanden i en retning af udvikling. Idet lovgivningen følger efter og gør 

mærkningsværdierne til lovtekst, bliver mærkningerne nødt til at skrue op for sine 

grænseværdier og forsøge at trække lovgivningen op på et endnu højere niveau. Det gavner 

lovgiverne at overlade ansvaret for udvikling af lovgivningen, på nogle områder, til de, der 

udsteder mærkningsordningerne. På denne måde vil både lovgiverne og organisationer og 

virksomheder støtte op om fællesskabets bestræbelser om sundhed, klima og miljø 

(Ludvigsen & Zeuthen, 2018).  

Ved, at vi implementerer vores design i supermarkedet, skaber vi opmærksomhed om 

klimaaftryk, hvilket kan påvirke den fælles bestræbelse om en mere klimavenlig 

fødevareproduktion blandt både producenter og lovgivere. I vores designløsning vil vi 

arbejde med skiltning af fødevarers klimaaftryk, men inddrage Ludvigsen og Zeuthens 

teorier om effektiv mærkning. Men modsat traditionel mærkning kræver udregning af 

fødevarernes klimaaftryk en større analyse, som vi vil beskrive i det følgende afsnit. 

   

23 



 

6 Beregning af fødevarers klimaaftryk 

Til at udregne fødevarers klimaaftryk vil vi bruge metoden Life Cycle Assessment, LCA. 

Livscyklusvurderingen er første del af processen i vores teknologiske system, som 

transformerer en fødevare til en numerisk værdi. Denne værdi vil efterfølgende visualiseres 

i et design, som er systemets output. 

Drivhusgasser fra fødevareproduktionen er en kompleks størrelse. For en præcis gengivelse 

af en enkelt fødevares drivhusgasudledning kræver det et detaljeret kendskab til hele 

fødevarekæden. Især for animalske produkter er dette kompliceret, da man her også skal 

have kendskab til foder og omstændigheder for dyrenes opdrætning. 

SuperBrugsen Halmtorvet estimeres til at have omkring 70.000 varenumre (Bilag E: 12), som 

hver ville kræve en selvstændig analyse. Derfor er det ikke realistisk at lave præcise 

beregninger for hvert enkelt fødevare i et supermarked. I stedet vil vi i dette projekt 

beskæftige os med estimater på fødevaregruppeniveau. Denne analyse er også kompleks, og 

vil kræve et større projekt i sig selv at analysere blot en enkelt fødevaretype. Men andre 

forskere, heriblandt Mogensen, Knudsen og Hermansens (2016), laver løbende 

livscyklusanalyser af fødevaregrupper, og disse analyser samles i tabeller og databaser. I 

dette afsnit vil vi derfor blot beskrive den indre mekanisme, der ligger bag LCA-metoden. 

6.1 Life Cycle Assessment 

Life Cycle Assessment (LCA) er en generel metode til at vurdere fødevare produkternes 

miljøpåvirkning. LCA kan bruges til at analysere mange forskellige typer af miljøpåvirkning, 

såsom forurening, vandforbrug og drivhusgasudledning. Metoden består af fire faser: 

formålsdefinering, kortlægning af livscyklus, vurdering af miljøpåvirkning og til sidst 

fortolkning (Schepelmann, s.d.). 

LCA er interessant, når det kommer til fødevarer, fordi der i hver enkelt fødevare i 

supermarkedet er indlejret en kompleks produktionskæde, som afgør udledningen. I 

supermarkedet er varernes klimaaftryk umiddelbart ligestillede, men en LCA kan bruges til 

at tydeliggøre, hvor stor forskel der er i produktionen på forskellige typer af varer. Figur 6.1 

illustrerer en forenklet model af en fødevares produktionskæde, som også vil være 

udgangspunktet for en LCA. Ved en LCA undersøges de processer, der er vist i de fem kasser, 

og analysen vil derfor indeholde en mere detaljeret model over en vares produktion fra 
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udvinding til afskaffelse. Ved at kortlægge produktionen kan man efterfølgende udregne 

klimaaftrykket for hver del af processen.  

 

Figur 6.1. Forenklet produktionskæde for fødevarer. Egen figur med inspiration fra Regin 

Gaarsmand. 

I dette afsnit vil vi redegøre for metoden og eksemplificere den med en case. Eksemplet 

viser malkekoens produktion af mælk og oksekød. 

6.2 Fase 1: Definition af formål og afgrænsning 

Første fase i LCA er at definere analysens afgrænsning af resultaterne. Her afgrænser vi os 

udelukkende til potentiale til global opvarmning, altså udledningen af drivhusgasser. 

Målgruppen for denne analyse er ikke som udgangspunkt producenterne, men i stedet 

forbrugerne. 

Oksekød produceres af køer, og de samme køer producerer ofte også mælk. Derfor kan det 

være svært at vurdere, hvor stor en andel af koens drivhusgasudledning der skal tildeles 

mælk, og hvor stor en andel der tildeles kødet. For bedst muligt at tage højde for dette, bør 

man benytte systemudvidelse. Ved systemudvidelse antager man, at oksekødet fra 

malkekvægene på markedet erstatter oksekød fra kødkvæg, hvorfra man kan trække 

kødkvægets drivhusgasudledning fra malkekoens drivhusgasudledning (Frederiksen, 2007). 

6.3 Fase 2: Kortlægning af livscyklus 

I metodens anden fase kortlægges alle relevante processer. For malkekoen gælder det 

eksempelvis både foderproduktion, gødning, transport, slagteri og mejeri. Man danner sig et 

overblik over alle processer, og indsamler herefter data for inputs og outputs. Dette er den 

mest tidskrævende del af metoden (Frederiksen, 2007), og vi har derfor kun kortlagt og ikke 

indsamlet data i dette afsnit. Nedenstående model viser en kortlægning over de vigtigste 

processer i en malkekos produktionskæde. Vi har afgrænset os ved ikke at gå i dybden med 

foder- og gødningsproduktion, energikilder, bortskaffelse og biprodukter udover kød og 
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mejeriprodukter. Modellen viser produktionskædens processer i midten, og processernes 

input og outputs er placeret i højre og venstre side. Den lukkede kasse illustrerer 

systemudvidelsen af malkekoens biprodukt, oksekød.  
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Figur 6.2. Forenklet produktionskæde for malkekoen. Egen figur. 
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6.4 Fase 3: Evaluering af miljøpåvirkning 

I tredje fase undersøges hvilke drivhusgasser der bliver udledt i de forskellige processer i 

malkekoens produktionskæde; ved produktionen af kunstgødningen, på gården, foder-, 

mejeri- og slagteriproduktionen samt alle energikildernes udledning af drivhusgasser. Da 

der udledes forskellige drivhusgasser under produktionen, omregnes alle drivhusgassernes 

enheder til samme enhed. Under produktionen udledes der både N2O, lattergas; CO2, 
kuldioxid; og CH4, metan. Disse gasser har forskellig drivhuseffekt, og for at sammenligne 

dem omregnes de til enheden GWP100, dvs. potentiale for global opvarmning indenfor en 

100-årig periode målt i CO2-ækvivalenter. Nedenfor ses de mest almindelige drivhusgasser 

og deres potentiale for global opvarmning: 

Drivhusgas  GWP100 

CO2  1 

CH4  25 

N2O  310 

 

Tabel 6.3. Drivhusgassernes potentiale for global opvarmning. Forster & Ramaswamy, 2007. 

6.5 Fase 4: Fortolkning af resultater 

Med vores klimamærkning på varegruppeniveau har vi et ønske om at påvirke efterspørgslen 

af varegrupper. Havde vi i stedet beskæftiget os med mærkning af den enkelte fødevare, ville 

efterspørgslen i højere grad kunne påvirkes indenfor de enkelte varegrupper, hvilket kunne 

føre til lavere drivhusgasudledning fra for eksempel oksekødsproduktionen. Her kunne 

nogle producenter prioritere at reducere drivhusgasserne fra eksempelvis transport, 

foderproduktion eller emballage, og derfor ville det i sidste ende have potentiale til at gøre 

oksekødsproduktion mere bæredygtig end i dag. 

I figur 6.4 illustreres det, hvordan vores skiltning på varegruppeniveau skaber et 

efterspørgsselsskift, som medfører et produktionsskift til andre varegrupper. Skiltningen af 

en vare A med høj CO2-værdi antages at reducere efterspørgslen, mens efterspørgslen på 

vare B med lav CO2-værdi antages at stige. Det fører til øget produktion og udbud af vare B, 

men lavere produktion og udbud af vare A. 
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Figur 6.4. Efterspørgselsskift indenfor varegrupper. Egen model. 

Som det fremgår af modellen, antages skiltning på varegruppeniveau ikke at have effekt 

indenfor de enkelte varegrupper. Figur 6.5 viser til gengæld, at det ville være anderledes, 

hvis vi havde beskæftiget os med den mere omfattende skiltning på enkelte varer. Her 

antages det, modsat figur 6.4, at producenten af vare A med høj CO2-værdi vil forsøge at 

afbøde drivhusgasudledningen fra sin produktion for at stimulere efterspørgslen. Såfremt 

vare A stadig har lavere CO2-værdi end vare B, antages efterspørgslen på vare A stadig at 

falde, men i mindre omfang end ved skiltning på varegruppeniveau. Alt i alt vil 

drivhusgasudledningen for den enkelte vare i denne model falde, mens produktionen vil 

være større. 
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Figur 6.5. Efterspørgselsskift indenfor individuelle varer. Egen model. 

Når vi i stedet vælger at lave estimeret klimaaftryk på varegruppeniveau, kan vi ikke på 

samme måde påvirke producenterne til at optimere deres produktion. I stedet forsøger vi at 

påvirke forbrugerne til at sænke efterspørgslen på hele varegrupper. Det gør vi, fordi 

hovedparten af oksekødsproduktionens udledning består i det faktum, at køer skaber en 

relativt lille mængde ernæring sammenlignet med, hvor mange ressourcer den kræver 

gennem sin levetid. Dermed er der stort klimamæssigt potentiale i at få forbrugere til at 

ændre deres indkøbsvaner på varegruppeniveau, men samtidig giver vi også afkald på 

potentialet til at overbevise producenterne indenfor de enkelte varegrupper. 

LCA-metoden som beskrevet ovenfor resulterer i en numerisk værdi, der afspejler 

fødevaregruppens klimaaftryk. Denne værdi benytter vi som en del af vores design, der skal 

oplyse og påvirke forbrugerne til at forbruge mere klimavenligt. Denne designløsning vil vi 

beskrive i det følgende kapitel. 
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7 Designbeskrivelse 

Med afsæt i ovenstående klimaaftryk målt i CO2-ækvivalenter har vi udformet et design af 

en skiltningsordning med flere forskellige elementer. Vores designs har til formål at 

overbevise forbrugere om i højere grad at fravælge fødevarer med højt klimaaftryk og 

tilvælge varer med lavt klimaaftryk. 

For at opnå et design, der imødekommer brugerne bedst muligt, blev det besluttet at udføre 

flere iterationer af designet. Formålet var at udføre iterationer indtil forbrugerne forstod og 

lod sig påvirke af designet. Ved undersøgelsen af første iteration benyttede vi os af 

deltagerobservation til at undersøge, hvordan forbrugerne benyttede sig af designet, og vi 

benyttede os af kvalitative interviews til at undersøge, hvordan forbrugerne forstod det. 

Disse interviews gav os værdifuld feedback, som lod os iterere på designet. Af tidshensyn 

begrænsede vi os til to iterationer. 

Som nævnt i forrige kapitel beskæftiger vi os i dette projekt med estimerede klimaaftryk på 

varegruppeniveau. Til vores design har vi benyttet udregninger af klimaaftryk fra Mogensen, 

Knudsen og Hermansens Tabel over fødevarers klimaaftryk, og i denne rapport er tallene 

opdelt på varegruppe og import kontra dansk produktion. For hver varegruppe er det 

angivet, hvor meget ekstra CO2-ækv. importen af varen kræver bortset fra de tilfælde, hvor 

den importerede vare havde lavere drivhusgasudledning end den danske. Udregningen af 

klimaaftryk for transporten er estimeret ud fra, hvilke lande varegruppen typisk er 

importeret fra (Mogensen, Knudsen & Hermansen, 2016), og kan derfor variere fra det 

virkelige produktionsland, men giver et omtrentligt billede af transportens omkostninger. 

Til vores design har vi for importerede varer sammenlagt klimaaftrykket for produktion og 

import. 

7.1 Første iteration 

Til den første iteration blev der udformet tre forskellige typer skilte. De tre designs kalder vi 

introduktionsplakat, klimaprisskilte, og sammenligningsglobus. Hvert design beskrives senere i 

detaljer, men først beskrives de symboler, som er fælles for alle tre designs. 
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7.1.1 Symbolik 

Vores budskab handler om bæredygtighed, mere præcist klima, og valget af form og figurer 

på vores design hænger tæt sammen med dette. Et fælles element i de forskellige skilte er 

derfor globus-symbolet, som skal visualisere, hvor stort et klimaaftryk en fødevaregruppe 

giver. Globussen er farvet i stærke nuancer af blå og grøn, som symboliserer håbet og 

naturen (Ludvigsen & Zeuthen, 2018). De stærke farver på globussen bliver dækket af en 

gråtonet cirkel, der begynder i omkredsen og vokser sig ind mod midten af jordkloden alt 

efter, hvor mange kg CO2-ækv. varen står for at slippe ud. Symbolet ønsker visuelt at 

formidle, at nogle varer har større klimaaftryk end andre, og ved at sammenligne 

globusserne fra forskellige varegrupper, kan forbrugerne træffe et klimavenligt indkøbsvalg. 

Teknisk er andelen af gråtonen regnet ud som en procentdel, sådan at 100 % - en helt grå 

jordklode – svarer til 25 kg CO2 pr. kg. Dette tal blev valgt, da den mest forurenende vare, vi 

havde med i undersøgelserne, havde et udslip på 21,6 kg CO2, og vi har derfor rundet op til 

25 kg CO2 for at være dækket ind i tilfælde af en ny vare med et endnu højere klimaaftryk. 

En vare med mindre udslip, for eksempel danske æbler på 0,1 kg CO2, viser en stort set helt 

udækket jordklode. Globussen er det tydeligste eksempel på vores inddragelse af 

designaktivisme og Showroom-designforskning. Den grå, næsten døende globus illustrerer 

vores designaktivistiske modfortælling: nemlig at forbrugerne ikke kan tillade sig at købe, 

hvad end de har lyst til, hvis de vil lade planeten overleve. 

Ved siden af globusen ses varens klimaaftryk målt i CO2-ækvivalenter, der er farvet i en 

farve fra grøn til gul til rød. Hvis fødevareren har et lavt klimaaftryk vil værdien stå i en grøn 

nuance og modsat, hvis fødevaren har et stort klimaaftryk, vil værdien stå i en rød nuance. 

Grøn opfattes som en god farve, og det falder naturligt at bruge den til at underbygge de lave 

tal, som fortæller, at en fødevare udleder relativt lidt CO2. Farven rød kan i mange tilfælde 

symbolisere fare og dermed at vedkommende, der får øje på farven, stopper op (Ludvigsen & 

Zeuthen, 2018). 

Symbolerne er en måde at tale til animal symbolicum. Den grå omkreds og de farvede tal 

bruger vi som nudgingmiddel med type 1-tankegangen, da farver og symbolik lader 

forbrugerne reagere hurtigt og instinktivt. Samtidig bruger vi type 2-nudgingen, da vi viser 

et konkret tal, som forbrugeren kan reflektere over. Når det kommer til, hvorvidt 

forbrugerne handler på designet er det værd at inddrage designbegrebet affordance. Pointen 

var, at designet skulle have en karakter af real affordance - altså at designet blev benyttet 

32 



 

efter dens funktion; det skulle gøre det tydeligt, hvor klimavenlig en vare er og lade 

forbrugerne handle derefter. 

7.1.2 RUC-logoet  

Alle vores designs bærer Roskilde Universitets logo. Dette har vi valgt at gøre for at vise 

vores autoritet som studerende fra en anerkendt uddannelsesinstitution. Ved at 

implementere dette blev det gjort tydeligt, at designet blot var undersøgelser og ikke et 

officielt koncept, med supermarkedet som afsender. Et alternativ kunne have været at 

implementere vores navne, men RUC præsenterer noget mere anerkendt, og valget faldt 

dermed på det. 

7.1.3 Introduktionsplakat 

Introduktionsplakaten (figur 7.1) har til formål at introducere forbrugeren til kampagnen i 

sin helhed og skabe opmærksomhed om klimaprisskiltene. Introduktionsplakaten blev 

placeret i A3-størrelse nær indgangen i supermarkedet, og på plakaten stod der tydeligt, at 

der blev testet klimamærkning. Derudover viste skiltet tre eksempler på fødevarer og deres 

klimaaftryk, sammen med det globus-symbol der vil findes på varens klimaprisskilt. Disse 

fødevarer skulle tydeligt vise forbrugerne hvordan man aflæser globussen, samt fortælle 

noget om, hvad der skete inde i butikken. Ved hjælpe af introduktionsplakaten har vi fra 

starten, da forbrugerne gik ind i SuperBrugsen, introduceret dem for vores modfortælling. 
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Figur 7.1. Introduktionsplakat. Eget design. 

7.1.4 Klimaprisskiltet 

Det primære design er klimaprisskiltet, der er på størrelse med et almindelige prisskilt, og er 

placeret i plastlommerne ved siden af prisskiltene. Disse skilte indeholder både den farvede 

værdi og globussen, der begge har til formål at informere om de enkelte fødevaregruppers 

klimaaftryk (figur 7.2). På skiltene er der yderligere skrevet, hvilken varegruppe skiltet 

repræsenterer, hvorvidt fødevaregruppen er produceret i Danmark eller importeret, og hvor 

mange kg CO2-ækv. det er estimeret at fødevaren udleder. Find alle klimaprisskilte i bilag B. 
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Figur 7.2. Klimaprisskilt, hhv. frosne rejer og muslinger, v1. Eget design. 

Der blev kun sat ét eksemplar af hvert klimaprisskilt op ved hver fødevaregruppe. Altså var 

der for eksempel kun placeret ét klimaprisskilt for de danske tomater og ét klimaprisskilt 

ved de importerede tomater, selvom der var mange forskellige typer af tomater fra 

forskellige producenter.  

7.1.5 Sammenligningsglobussen 

Det tredje og sidste design i første iteration er sammenligningsglobussen (figur 7.3). Dette 

er et skilt, der sammenligner forskellige fødevaregrupper. Her optræder samme globus som i 

de andre designs, men her opdelt i fire dele, som hver repræsenterer en fødevare. De fire 

fødevarer var bevidst udvalgt som sammenlignelige produkter, der kunne erstatte hinanden 

i retter. På et af skiltene tilhørte de fire varer tilbehørskategorien og sammenlignede 

kartofler, ris, pasta og sojabønner. Dette gør det muligt for forbrugerne at træffe et valg, der 

gavner klimaet ved at erstatte ét element i en ret, og gør det dermed let for forbrugerne at 

handle efter vores modfortælling. Lignende skilte blev lavet for kategorierne kød og 

grøntsager, og hvert af skiltene blev placeret i de områder i butikken, hvor de relevante 

varer lå. Find alle sammenligningsglobusser i bilag C. 
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Figur 7.3. Sammenligningsglobus, kød. Eget design. 

7.2 Anden iteration 

I anden iteration blev fonten på skiltene gjort større og tykkere, og der blev designet en 

plastikholder til skiltene som gjorde dem mere synlige. Der blev desuden tilføjet en 

farveskala under tallene, som viste hvor tallets farve hørte til på skalaen og skulle give 

forbrugerne bedre mulighed for at sætte varens klimaaftryk i perspektiv. 

 

Figur 7.4. Klimaprisskilt, hhv. frosne rejer og muslinger, v2. Eget design. 
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Foto 7.5. Klimaprisskilt i plasticholder, v2. Eget design. 

Der blev besluttet at printe introduktionsplakaten i plakatpapir og forstørre den fra A3 til 

A1. 

 

Foto 7.6. Introduktionsplakat, v2. Eget design. 
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7.2.1 Klimarådssklit 

Sammenligningsglobusserne blev bibeholdt i den oprindelige version, men i tillæg til disse 

blev der designet nogle klimarådsskilte med klimavenlige kostråd (Figur 7.5). Se de 

resterende skilte i bilag D. 

 

Figur 7.5. Klimarådsskilt. Eget design 

Inspirationen til disse råd blev hentet fra Økolariet (s.d.). Økolariet har baseret sine data for 

klimarådene fra Mogensen et al.s Tabel over fødevarers klimaaftryk (2016) - som er samme 

kilde som vores andre designs benytter sig af. Der blev i alt produceret seks klimarådsskilte 

om blandt andet madspild, lokal mad og sæsonbestemt mad. Ved dette design blev der på 

sin vis tolket på klimaaftrykket. Værdierne blev oversat til tekst, og havde til funktion at 

gøre det lettere for forbrugerne at sætte tallene i perspektiv samtidig med, at de skulle skabe 

opmærksomhed om klimaprisskiltene.  
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8 Analyse af designets påvirkning af 

forbrugerne 

Som nævnt er det projektets hypotese, at skiltning med fødevarens klimaaftryk i 

supermarkeder kan ændre forbrugernes indkøbsvaner. Derfor er det vigtigt ikke blot at 

udforme et design, men også at undersøge virkningen på forbrugerne. Det vil vi i dette 

afsnit gøre med de designantropologiske metoder deltagerobservation og kvalitativt 

interview. Analysen er delt op i tre afsnit: synlighed, forståelse og handling. Det gør vi med 

den antagelse, at handling forudsætter forståelse af designet, og at forståelse forudsætter 

synlighed. 

8.1 Synligheden af designet 

Før man kan oplyse forbrugerne, er man nødt til at have deres opmærksomhed. Derfor 

analyserer vi i dette afsnit synligheden af vores design i første og anden iteration. 

8.1.1 Første iteration 

Klimaprisskiltene var placeret ved siden af de almindelige prisskilte og ikke direkte på 

fødevarerne. Der blev i den forbindelse observeret, at mange forbrugere i denne butik ikke 

kiggede så meget på prisen, når de valgte en vare, og i den forbindelse havde de også mindre 

lejlighed til at lægge mærke til klimaprisskiltet. Når de blev adspurgt, havde mange 

forbrugere ikke lagt mærke til skiltet, før vi spurgte ind til det. Observationen af første 

iteration foregik dog på en dag med særdeles godt vejr, og der blev observeret at forbrugerne 

i supermarkedet havde travlt med at komme ud til det gode vejr igen. Dette kan være en 

faktor, der har medvirket i deres opmærksomhed på vores design. 

I første iteration af designet var der kun placeret ét klimaprisskilt ved danske tomater og ét 

klimaprisskilt ved importerede tomater. Det gjorde, at klimaprisskiltene ikke var lige så 

synlige som de almindelige prisskilte. Derudover skal det også nævnes, at der er mange 

andre iøjnefaldende genstande inde i supermarkedet – emballage og diverse skilte havde 

mange forskellige farver – og at dette potentielt har fået vores design til at forsvinde i 

junglen af skilte og madvarer, der allerede eksisterer i supermarkedet. 
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Der viste sig desuden at være forskel på, om forbrugerne kommer ind i supermarkedet alene 

eller handler ind sammen med andre. For de, der handlede sammen med andre, blev miljøet 

og skiltningen i butikken ikke tillagt meget opmærksomhed. Det virkede desuden som om, 

at de der handlede ind med andre havde mere travlt, hvilket betød, at de ikke stoppede op 

for at kigge på varerne i så stor grad som dem, der gik alene. Dette viste sig at være 

afgørende for, om forbrugerne fik øje på vores introduktionsplakat ved indgangen eller ej. 

Kun de som gik alene stoppede op og læste plakaten. Ikke alle dem der handlede alene 

stoppede op, men det var flere end dem, der handlede sammen med andre. 

Det blev klart for de observerede under observationer og interviews, at en stor andel af 

målgruppen viste sig allerede at have stor kendskab og interesse for klima og miljø. Særligt 

økologimærket gik mange forbrugere målrettet efter fremfor at se på prisen. Et eksempel er 

et yngre par, som handlede ind sammen. Manden fik øje på nogle økologiske tomater, og tog 

dem med det samme. Kvinden spurgte ham, hvad de skulle bruge tomaterne til, og manden 

svarede, at det var “bare for at have”. Mandens brugte ikke tid på at læse de små og 

nuancerede klimaprisskilte, men gik i stedet målrettet efter det store økologimærket, som 

han viste tillid til. Tilliden til eksisterende mærker og symboler stod derfor i vejen for 

opmærksomheden på vores design. 

I første iteration viste forbrugerne sig af forskellige årsager at have begrænset 

opmærksomhed på vores design. Derfor udformede vi en anden iteration, som involverede 

flere og mere tydelige klimaprisskilte. 

8.1.2 Anden iteration 

Ved denne iteration opsatte vi klimaprisskilte ved alle de fødevarer, vi havde mulighed for. 

Hvis der eksempelvis var fem forskellige typer af danske tomater, var der opsat fem 

tilhørende klimaprisskilte – og ligeledes med de importerede varer. Det skal her nævnes, at 

skiltene grundet det begrænsede datagrundlag i vores kilde, Mogensen et al. (2016), var 

mere tydelige i nogle sektioner af supermarkedet end andre. 

Butikken havde mange forskellige typer tomater ved siden af hinanden, og derfor var 

designet meget tydeligt i denne afdeling. Antallet af skiltes indflydelse blev senere 

bekræftet, da flere forbrugerne sidenhen nævnte, at de særligt i afdelingen med tomater 

lagde mærke til klimaprisskiltet. 
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Foto 8.1. Klimaprisskilte ved 9 forskellige typer tomater. Eget foto. 

Nogle forbrugere ønskede mere reklame og omtale omkring fødevaregruppernes 

klimaaftryk. De mente, at hvis de var blevet introduceret til klimaprisskiltene inden, de gik 

ind i butikken, havde de forholdt sig anderledes til deres valg, og de mente selv, at de lettere 

vil have lagt mærke til klimaprisskiltene.  

Forstørrelsen af jordkloden, tal-værdien og introduktionsplakaten hjalp med at tydeliggøre 

designet rent visuelt, og gjorde klimaprisskiltene mere iøjnefaldende hos forbrugerne. Det 

resulterede yderligere også i, at der var flere forbrugere der havde spurgt SuperBrugsens 

medarbejdere ind til skiltene uden for vores observationstid. 

Efter udviklingen af anden iteration af designet og opsætningen af mange flere 

klimaprisskilte blev designet straks mere synligt. Dette gjaldt især de steder, hvor vi havde 

data for mange varer ved siden af hinanden, og der derfor var en høj koncentration af skilte. 

Opmærksomhed på vores designs er første skridt i adfærdsændring, og derfor var det vigtigt, 

at vi endte med en version af designet, som var synlig for forbrugerne. 
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8.2 Forståelsen af designet 

Efter synlighed kommer forståelse. Vi beskæftiger os med et design som indeholder en 

teknisk udregning og en visualisering, og hvis vi skal have succes med at ændre 

forbrugernes adfærd, er det essentielt, at de forstår designet. Her er Normans koncept om 

affordance relevant. Hvis forbrugerne skal forholde sig til og ændre adfærd efter en 

teknologi, er det vigtigt, at de intuitivt forstår, hvordan den skal bruges. Forbrugernes 

forståelse af designet kom til udtryk igennem de kvalitative interviews, vi gennemførte 

under deltagerobservationen. 

8.2.1 Globussen 

Nogle forbrugere gav ved første iteration udtryk for, at det var svært at forstå globussens grå 

omkreds. Problemet opstod i særlig grad i frugt- og grøntsagsafdelingen, hvor mærkernes 

værdi alle er lave og aldrig overstiger 1 kg CO2-ækv. pr. kg. Af den grund er den grå cirkel på 

globussen meget tynd og adskiller sig meget lidt fra hinanden. Da frugt- og 

grøntsagsafdelingen er placeret i begyndelsen af supermarkedet, kan forbrugernes tvivl også 

være et resultat af, at forbrugerne blev adspurgt for tidligt, og derfor ikke fik mulighed for at 

se andre varegruppers mærker, hvor betydningen af den grå cirkel ville have været mere 

tydelig. 

Anderledes så det ud i kødafdelingen, hvor én køledisk havde både kyllinge-, svine-, lamme- 

og oksekød. Her kunne forbrugerne se en forskel mellem varerne, da værdierne spænder 

mellem 4,6 og 21,6 – altså en forskel på hele 17 kg CO2 pr. kg. Her var det tydeligt for 

forbrugerne at se forskellen mellem de forskellige varer, og der fortalte forbrugerne, at 

globussen var en god visualisering af værdien. 

Det blev dog tydeligt, at forbrugerne i første iteration havde svært ved at sætte de 

forskellige fødevarers værdier i perspektiv ud fra klimaprisskiltet, når der ikke var 

sammenlignelige varer ved siden af. Da nogle af forbrugerne under et interview blev 

introduceret til sammenligningsglobussen (figur 7.3) blev det lettere for dem at se forskellen 

på de enkelte fødevaregruppers værdi, og forbrugerne kunne her sætte fødevaregrupperne i 

perspektiv mellem hinanden. Der var et par enkelte forbrugere, der lagde mærke til 

sammenligningsglobussen før klimaprisskiltet, og disse forbrugere fortalte, at de derfor 

havde lettere ved at forstå de enkelte fødevaregruppers mærkninger. 
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8.2.2 Farverne 

Mange forbrugere synes godt om, at designets værdi også blev illustreret med en bestemt 

farve, der – fra grøn over gul til rød – kunne illustrere, hvorvidt en vare er god eller dårlig 

for klimaet. Det var tydeligt for forbrugerne, at farven grøn associerede noget godt, mens 

farven rød associerede noget dårligt. 

For nogle forbrugere var det dog svært at se forskel på nuancerne. De havde svært ved at 

skelne mellem et æbles grønne farve og kyllingekødets lidt lysere grønne farve. Æbler og 

kyllingekød har ca. 5 kg. CO2-ækv. til forskel i klimaaftryk, men da begge tal er nuancer af 

grøn, var det svært for forbrugerene at tolke, om fødevareren var god eller dårlig for klimaet. 

Dette skyldes, at farveskalaen går fra 0 til 25, og at danskproduceret kyllingekød med et 

klimaaftryk på 5,5 stadig befinder sig i den lave ende, selvom aftrykket er 55 gange så højt 

som æblers aftryk. 

Opfattelsen af farverne i designet viste sig derfor ligesom med globussen at være meget 

afhængigt af de omkringliggende varer. 

8.2.3 Farveskalaen 

Ved implementering af anden iteration indførte vi en farveskala, som viste varens 

klimaaftryk på en skala. Ved hjælp af farveskalaen havde forbrugerne lettere ved at kunne 

sætte fødevaregruppernes værdi i perspektiv, da forbrugerne lettere kunne se, hvor på 

skalaen en fødevaregruppe var placeret. Vi fik positiv feedback på dette, og efter indførelsen 

af denne skala havde de fleste forbrugere let ved at forholde sig til, hvor stort et klimaaftryk 

varen havde uanset de omkringliggende varer. En ung mand fremhævede, at han med 

farveskalaen på klimavenlige varer forstod, hvilken farve tallet på de klimaskadelige varer 

ville have, og han kunne lettere se, hvor den bestemte fødevaregruppe var placeret i forhold 

til de andre varer. Den unge mand nævnte også, at han lettere kunne forstå 

fødevaregruppens klimabelastning ud fra farveskalaen end ud fra jordklodens grå cirkel.  

8.2.4 Klimarådene 

Ved anden iteration opsatte vi også et nyt design af seks forskellige klimaråd. Der var blandt 

mange forbrugere stor interesse for det klimaråd, der fortalte, at ris har et 15 gange større 

klimaaftryk end kartofler og fem gange større end pasta. Ved dette råd var der forbrugere, 
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der nævnte, at de ved denne løsning havde lettere ved at sammenligne produkterne og 

sætte værdierne i perspektiv.  

Til sammen øgede farveskalaen og klimarådene forbrugernes forståelse af vores designs. 

8.3 Forbrugernes handling 

Hvor de forrige afsnit beskriver forbrugernes opmærksomhed og forståelse af designet, 

analyserer vi i dette afsnit projektets kerne; nemlig hvorvidt forbrugerne reelt ændrer 

adfærd ved mødet med vores design. 

Vi observerede, at mange af forbrugerne købte ind med indkøbsseddel. Ved hjælp af de 

semistrukturerede interview med forbrugerne blev det tydeligt, at forbrugerne med 

indkøbssedler ofte købte ind til en forudbestemt ret og ingen intention har om at ændre 

deres valg efter at have planlagt det. Andre mennesker viste sig at være vant til at handle 

efter tilbud, og havde derfor ikke noget imod først at beslutte sig for, hvilke varer de vil 

købe, når de var i supermarkedet. Men for disse forbrugere handlede det, især når de havde 

travlt, mere om pris end om klimaaftryk. Fælles for begge grupper er, at de selv påstår at 

være mere tilbøjelige til fremover at planlægge indkøb til mere klimavenlige retter. Denne 

langsigtede adfærdsændring gør det problematisk at be- eller afkræfte designets effekt 

inden for projektets tidsramme. 

Andre forbrugere nævnte, at der var størst sandsynlighed for, at de ville handle efter 

klimaprisskiltene, hvis der er tale om to sammenlignelige ingredienser med væsentligt 

afvigende klimaaftryk, som kan bruges i samme ret eller kontekst. Eksempelvis har flere 

forbrugere nævnt, at de godt kunne være tilbøjelige til at købe mere flødeost end gul ost 

som pålæg, fordi forskellen på de to typer ost er på næsten 3 kg CO2-ækv. En enkelt kunde 

havde planlagt at købe svinekød, men det var udsolgt og hun overvejede at købe oksekød i 

stedet. Men efter hun opdagede klimaprisskiltet, blev hun overrasket og afskrækket fra 

dette. 

Når det kom til sammenligningen af dansk produktion og import af den samme varegruppe, 

var det nemmere at undersøge en kortsigtet effekt. Mange forbrugere var i forvejen bevidste 

om, at danskproducerede fødevarer typisk har lavere klimaaftryk, men sommetider stod 

klimaprisskiltet i modsætning til deres forestilling. Eksempelvis har danske tomater et 

højere klimaaftryk end importerede tomater, og ved opdagelsen af dette udtalte en 
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forbruger at “det irriterede” hende lidt. Dette er et eksempel på, at vi intervenerer i 

forbrugernes hverdag og får dem til at revurdere deres forestillinger. 

Efter at have interveneret i forbrugernes forestilling, var der nogle som valgte at købe 

danske tomater, fordi de var danske, selvom de havde et højere klimaaftryk. Adspurgt 

hvorfor, handlede det ofte om at støtte de danske producenter. Andre forbrugere valgte at 

købe danske økologiske tomater frem for importerede konventionelle tomater, fordi de 

danske økologiske tomater er mere miljøvenlige og indeholder færre giftstoffer, selvom de 

har et større klimaaftryk. Enkelte forbrugere nævnte, at de havde børn, som de ville 

prioritere at holde fri af giftstoffer frem for at reducere klimaaftrykket. 

Andre forbrugere begyndte, ved opdagelsen af tomat-dilemmaet, at stille spørgsmålstegn 

til, hvordan talværdien var udregnet. Disse forbrugere nævnte, at de ønskede mere 

information vedrørende designets bagvedliggende beregninger. Dette eksemplificerer, 

hvordan vores design kan ses som en black box. Teknologifilosof Bruno Latour (1987) 

definerer en teknologi som en black box, hvis dens bagvedliggende processer og elementer 

bliver usynlige og opfattes som en enhed. Men i dette tilfælde brød det med forbrugerens 

opfattelse af, at alle danskproducerede varer var mere klimavenlige end den tilsvarende 

importerede vare. Det fik forbrugeren til at stille spørgsmålstegn ved de bagvedliggende 

processer og blive nysgerrig på, hvilke faktorer der medvirker til teknologiens output. 

Vi havde en aftale med SuperBrugsen om at supplere vores undersøgelser i supermarkedet 

med en kvantitativ analyse af butikkens salgstal før og under vores designeksperiment. Det 

lykkes imidlertid ikke for butikken at levere tallene inden afleveringsfristen, og vi har derfor 

måtte undvære den kvantitative del af af analysen. 

8.5 Delkonklusion 

Gennem vores designproces har vi skabt en designløsning, som kombinerer symbolik, farver 

og tal, og som tilsammen både påvirker forbrugerne med både type 1- og type 2-nudging. 

Denne designløsning har resulteret i en hensigt hos forbrugerne om at tage klimaprisskiltet 

i betragtning, næste gang de planlægger indkøb, men der kan ikke med sikkerhed siges, om 

forbrugerne i fremtiden vil ændre deres købsadfærd. Tilmed har eksemplet med 

klimaprisskiltet ved tomaterne illustreret, at mere koncentreret skiltning fører til mere 

synlighed og oplysning, og dermed potentiale for adfærdsændring. Designeksperimentet er 

45 



 

foregået inden for en begrænset tidsramme, og hvis det havde foregået over længere tid, 

ville der måske kunne være konkluderet en tydeligere adfærdsændring.    
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9 Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere vores valg af metoder, og hvordan de har haft indflydelse på 

resultaterne af vores undersøgelse. 

9.1 Vaneændring og tidsbegrænset 

deltagerobservation 

Deltagerobservation var planlagt som den primære metode til at undersøge adfærdsændring 

hos forbrugerne. Imidlertid viste mange forbrugere sig at have planlagt deres indkøb inden 

de kom ind i butikken, men under vores interviews blev det klart, at mange af dem 

forestillede sig at planlægge deres fremtidige indkøb efter klimaprisskiltene. Denne 

refleksion og først senere handling satte en begrænsning på den adfærdsændring, vi kunne 

observere i supermarkedet.  

Havde vi haft vores design opsat i SuperBrugsen i en længere periode, havde vi potentielt 

fået mulighed for at se en større adfærdsændring gennem deltagerobservation. Derfor var vi 

i højere grad afhængige af vores anden designantropologiske metode, det kvalitative 

interview, som vi vil diskutere i det følgende afsnit. 

I udstrækning af dette, kan det alligevel nævnes at indkøb af fødevarer er noget, kunderne 

sandsynligvis foretager sig ugentlig eller dagligt. Med dette menes der, at selvom en 

længere tidsramme ville være interessant for undersøgelserne, kan man alligevel 

argumentere for, at den ønskede adfærdsændrin, ikke ville kræve en meget længere 

tidsramme, idet kunderne fortalte at de ønskede at udføre en vaneændring ved allerede 

næste indkøb. På den anden side kan vaneændring tage tid, og forbrugerne kan have været 

overoptimistiske i deres skøn. 

9.2 Interview som metode til at undersøge adfærd 

Vores kvalitative interviews gjorde det klart, at selvom det var svært at observere en 

adfærdsændring i mødet med vores designs, så forestillede mange forbrugere sig i fremtiden 

at planlægge deres indkøb efter netop klimaprisskiltene. Ud fra dette konkluderede vi, at 

klimaprisskiltene har potentiale til adfærdsændring i supermarkederne. Dermed var det i 
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sidste ende det kvalitative interview, der afgjorde konklusionen på analysen. Men kan et 

interview bevise en adfærdsændring i sig selv? 

Interviewet beskriver en hensigt, men det beskriver ikke i sig selv handling, og dette er en 

klar usikkerhed i vores analyse. Alligevel argumenterer vi for, at vores design har potentiale 

til at skabe adfærdsændring. Det gør vi med udgangspunkt i vores brug af den skabende 

designforsknings Field-tilgang. Da vi har udført vores interviews i en virkelig kontekst, hvor 

forbrugerne var ude og bruge deres egne penge og rent faktisk stod med valget mellem de 

forskellige fødevaregrupper, har vi øget reliabiliteten af vores interview. Forbrugerne i 

SuperBrugsen var ærlige om, at de, trods den information de fik præsenteret, ikke ville 

ændre deres adfærd på stedet. Denne ærlighed øger reliabiliteten af deres efterfølgende 

påstand om, at de har en hensigt om at ændre adfærd i fremtiden, selvom det ikke bekræfter, 

at hensigten bliver til handling. Havde vi i stedet udført et fokusgruppeinterview i en 

Lab-lignende tilgang uden supermarkedets kontekst, havde forbrugerne måske i højere grad 

forsøgt at fremstå mere klimabevidste i deres indkøbsvaner, end de egentlig er. 

9.3 Halmtorvets demografi 

Selvom om vi gennem vores kvalitative interviews fik at vide, at kunderne i SuperBrugsen 

havde visioner om at udføre en adfærdsændring, er det vigtigt at være bevidst om den 

demografiske sammensætning i området omkring SuperBrugsen ved Halmtorvet. Butikken 

ligger mellem Halmtorvet/Den Hvide Kødby og begyndelsen af Sønder Boulevard i kernen af 

Vesterbro. Det er et område fyldt med unge gymnasieelever, øldrikkere, den kreative klasse 

og hundeluftere. SuperBrugsen ligger i et livligt område fyldt med små gader, 

erhvervsdrivende og mange små grønne pladser (Københavns Kommune, 2017). I 

SuperBrugsen ved Halmtorvet bliver der gjort meget for at fremhæve økologiske, miljø- og 

allergivenlige varer. SuperBrugsen ved Halmtorvet er indehaver for flere store økologisk 

stande i butikken, og butikken brander sig blandt andet på, at dens kunder køber flere 

økologiske bananer end konventionelle bananer. Ifølge butikschef Claus Jensen er der i 

denne butik tale om “nogle af de mest bevidste forbrugere i landet”. 

Den høje forbrugerbevidsthed i SuperBrugsen ved Halmtorvet betyder, at vi ikke uden videre 

kan overføre resultaterne af denne undersøgelse til resten af landets supermarkeder. 

Alligevel er der i øjeblikket en tendens til en stigende bevidsthed omkring 

klimaudfordringerne, og i dag mener over halvdelen af befolkningen, at vi skal ændre 

måden, vi lever på for at begrænse klimaforandringerne (Minter, 2018). Derfor kan vi 
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argumentere for, at klimaskiltningen på sigt har potentiale til at påvirke forbrugere over 

hele landet, selvom potentialet fra starten ikke nødvendigvis er lige så stort som i 

SuperBrugsen Halmtorvet. 

9.4 Klimaaftryk på varegruppeniveau 

Vores design baserer sig på livscyklusvurderinger af fødevaregrupper, og ikke den enkelte 

fødevare fra en specifik producent, fra et specifikt område og med en specifik 

produktionsmetode. Dette har vi først og fremmest valgt af praktiske hensyn, da det 

modsatte ville kræve en lang og tidskrævende analyse for hvert af de hundrede tusinde 

varenumre, som efterfølgende skulle opdateres efter årstiderne. Ifølge Karsten Kolding er en 

mærkning af individuelle varers klimaaftryk tidligere blevet overvejet i Coop, men ifølge 

Kolding ville virksomheden “bruge så mange kræfter internt på at rapportere og måle” 

(Bilag E: 4), at de sidst vurderede, at klimamærkningen ville “være en meget forkert måde at 

bruge kræfterne på” (Bilag E: 4). Med et estimat af hele fødevaregruppers klimaaftryk 

baseret på forskningsresultater undgår vi, at beregningerne bliver tidskrævende for 

virksomheden. Hvad betyder det så i praksis, at klimaaftrykket ikke er udregnet præcist? 

Med vores design kan en oksekødsproducent optimere sin produktion til at udlede færre 

drivhusgasser uden, at produktet får et lavere tal på klimaprisskiltet. Dette vil i sin natur 

kunne mindske incitamentet for producenten til at afbøde produktionens klimaaftryk, og 

reelt betyder det, at vi giver et upræcist billede af den enkelte vare. Til gengæld er estimatet 

af et klimaaftryk på varegruppeniveau langt mere realistisk at indføre i praksis på kort sigt, 

og kan fungere som en retningslinje, der kan hjælpe forbrugerne med at få et billede af 

forskellene på de overordnede kategorier. På sigt kunne man evt. udvide designet til at 

fungere for den individuelle vare, og perspektiverne for dette diskuteres i perspektiveringen. 
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10  Perspektivering 

Ovenfor har vi argumenteret for, at vi i dette projekt, trods fejlkilder, har et belæg for at 

sige, at vores skiltedesigns har potentiale til at ændre forbrugernes adfærd. Denne viden er 

vigtig, når det kommer til at nedsætte fødevareindustriens overordnede klimabelastning, 

men den skal udnyttes uden for SuperBrugsen Halmtorvet, hvis den skal have en større 

samfundsmæssig gevinst. Derfor vil vi i dette afsnit give nogle perspektiver på, hvordan 

man kunne videreføre og udbrede den viden og det design, vi her har gennemgået. 

Derudover sætter vi vores fokus på klimaet i perspektiv ved at diskutere, hvorvidt vi går på 

kompromis med andre faktorer indenfor bæredygtighed. 

10.1  Udbredelse af klimaskiltning gennem 

supermarkedskæder 

Vores klimaskiltning kan siges at være et forsøg på at skabe en uafhængig 

tredjepartsmærkningsordning. Men efter at have udført undersøgelserne finder vi det 

interessant at diskutere, om designet kunne lanceres med supermarkedet eller eksempelvis 

Coop som afsender. Ifølge Kolding kan særligt Coop “godt være en spiller, der har haft en 

holdning, der siger, at vi kan hjælpe forbrugerne med at tage et oplyst valg” (Bilag E: 1). 

Supermarkedskæden kunne indføre klimaprisskiltet for at tage et samfundsmæssigt ansvar, 

det kunne gøre det som en del af sin branding. Altså kunne Coop vælge at brande sig på at 

være et klimavenligt supermarked, der hjælper forbrugere med at træffe oplyste valg. 

En forhindring for en supermarkedskædes permanente indføring af vores design er den 

negative skiltning. Vi er i dette projekt gået designaktivistisk til værks, og har designet 

skiltene til de varer med højst klimaaftryk således, at de viser en rød farve og en klode, der 

er næsten helt grå og fremstår dystopisk. Det fremstiller nogle fødevaregrupper i et negativt 

lys, og dette vil ifølge Kolding være problematisk at indføre i detailhandlen: “det strider jo 

mod alle mekanismer hos en retailer, at du skal putte noget på en vare, der siger ‘don’t buy 

me’. Der er ikke nogle i den fødevarekæde, der vil synes, at det vil være en god idé” (Bilag E: 

12). Dog er der ifølge Kolding nogle tendenser i detailhandlen, hvor man af klima- og 

miljøhensyn “faktisk også træffer nogle valg, som er på den korte bane, ikke kommercielt 

gunstige” (Bilag E: 14). Derfor bliver det spændende at se, om ønsket om klimamæssig 
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branding vil kunne overskride den mekanisme, supermarkedskæderne har imod negativ 

mærkning, så de selv en dag vil kunne implementere et design i stil med vores. 

10.2  Udbredelse af klimamærkning gennem lovgivning 

Analysen viser, at vores design skal være meget synligt for at være effektivt. Dette rejser 

spørgsmål om, hvorvidt lovgivning kunne være en metode til at skabe mere 

opmærksomhed. Denne lovgivning kunne gøre klimaaftryk allestedsnærværende ved at gøre 

det obligatorisk at mærke alle fødevarer med dens præcise klimaaftryk. Derfor spørger vi os 

selv, om ikke det ville være et effektivt middel til at kunne fremskynde forbruget og 

produktionen af klimavenlige varer? 

En sådan lovgivning vil kræve, at alle led i produktionskæderne bliver synliggjort. Hvis dette 

også skal gælde for varer, der helt eller delvist er produceret i udlandet, vil det kræve, at der 

laves lovgivning på tværs af landegrænser. Dette ville kræve en større politisk aftale, som 

eksempelvis kunne indgås i EU. I så fald skulle EU-politikerne, ligesom detailhandlen, 

overbevises om at påføre negativ mærkning på de varer, der kræver det, hvilket givetvis ville 

møde modstand fra industrien. Denne løsning har et noget længere tidsperspektiv end 

udbredelse gennem supermarkedskæder, men har i dens omfang til gengæld større 

potentiale til forandring.  

10.3  Klimaaftryk og bæredygtighed 

Et andet perspektiv, der er værd at overveje, er, om klimaskiltningen går på kompromis med 

andre faktorer, der vedrører bæredygtighed. Indledningsvis blev rapporten afgrænset til at 

tage et klimaperspektiv, men dette rejser spørgsmål om, hvorvidt klimaskiltningen kan 

promovere varer, der går udover andre faktorer såsom miljø og dyrevelfærd. Eksempelvis har 

sojabønneproduktionen, som i vores design har et lavt klimaaftryk, i nogle tilfælde store 

miljømæssige konsekvenser (Hansen, 2013).  

Derudover viser vores undersøgelser, at mange kunder i forvejen er miljøbevidste og ofte 

køber økologiske fødevarer. Hvis der er nogle, der har for vane at købe økologiske grøntsager 

fra eksempelvis Spanien, vil vores klimaskiltning i stedet opfordre disse forbrugere til at 

købe konventionelle grøntsager fra Danmark. Dette valg vil klimamæssigt være godt, men 

miljømæssigt dårligt. Dette berører en større problematik om, hvordan de forskellige 

bæredygtighedsfaktorer kan sammenlignes og prioriteres for at kunne give kunderne et 
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pejlemærke for, hvad der er det overordnet bedste fødevarevalg. Men det er et komplekst 

emne, og sammenligning af forskellige faktorer for bæredygtighed vil i sig selv kunne fylde 

en omfattende rapport. 

Vi mener, at klimaaftrykket er for vigtig en faktor til at undvære i supermarkedet. Derfor må 

den pragmatiske løsning være, at forbrugerne med klimaprisskiltet har en ny information, 

som de kan kombinere med eksisterende miljømærker såsom økologimærket, når de træffer 

indkøbsvalg. 
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Konklusion 

Projektet har med en designaktivistisk tilgang haft et ønske om at ændre danske forbrugeres 

købsvaner til at købe mere klimavenligt, og i den forbindelse mener vi, at oplysning kan 

være en nævneværdig faktor for adfærdsændring. Derfor havde rapporten som hypotese, at 

man kunne ændre forbrugernes købsvaner ved at skabe et design, som illustrerer 

fødevarernes klimaaftryk. Dette design har vi udformet på baggrund af tekniske beregninger 

på varegruppeniveau med metoden livscyklusvurdering (LCA). Denne metode har været 

essentiel til at nå frem til talværdien, som bruges i det senere design. Derefter har vi 

benyttet teori om design, nudging og fødevaremærkning til at udforme et design, som både 

var synligt og forståeligt for forbrugerne. Kombinationen af tal og symbolik lader både 

forbrugerne reflektere samtidig med, at vi tydeligt tilkendegiver, hvad vi mener, er det 

rigtige valg. Til at skabe viden gennem designet har vi brugt den skabende designforskning 

som metodologi. Det har givet os mulighed for at skabe viden baseret på en hypotese, og 

kombinationen af Field og Showroom har været essentiel. Field har givet os værdifuld viden 

fra de forbrugere i supermarkedet, som skal benytte designet. Showroom-tilgangen lod os 

vise vores kritiske holdning, og lod forbrugerne reflektere over designet. 

Vi kan konkludere, at vores observationer ikke viste en direkte adfærdsændring. Alligevel 

har vi gennem vores kvalitative interview fået bekræftet, at forbrugerne har til hensigt at 

indkøbe mere klimavenligt i fremtiden efter introduktionen til vores design, og vi mener 

derfor stadig, at designet har potentiale til at påvirke forbrugernes adfærd.  

Vores brug af estimater for klimaaftryk på varegruppeniveau har gjort designet muligt at 

opføre i supermarkeder uden at kræve meget tid og mange ressourcer for virksomheden. 

Dette betyder, at en virksomhed som Coop, hvis den er villig til at skilte negativt for nogle 

varer, uden videre ville kunne opføre vores design i alle sine butikker. I nogle tilfælde vil 

designet stå i modsætning til eksisterende miljømærker, men alligevel mener vi, at det kan 

være et vigtigt værktøj for supermarkederne i arbejdet mod at reducere fødevaresektorens 

enorme klimaaftryk.   
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