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Abstract 

This project first examines Coop Denmark’s app function Dit klimaaftryk (Your climate 

footprint) and Coop Sweden’s app function Hålbarhetsdeklaration (Sustainability declaration) 

and their commitment towards climate change. Furthermore, the project focuses on consumer 

behavior throughout a shopping situation. The project then examines the in-app functions with 

a technical approach using the TRIN-analysis. 

The project is based on our own quantitative research, analysis from Coop, the organization 

Landbrug & Fødevarer (Agriculture and Food) and correspondence with a representative from 

Coop Denmark. In addition, the data from the quantitative research aligned well with the 

internal analysis from Coop on user engagement regarding the percentage of active users on 

the Danish apps Dit klimaaftryk function. 

The project concludes, that neither the Danish nor the Swedish app is fulfilling their respective 

purposes of getting consumers to focus on their climate footprint, and general sustainability 

goals regarding grocery shopping. In addition, the project also concludes that the problem is 

complex, and thus cannot be solved based on a single solution, but rather a greater societal 

collaborative approach to the problem, one in which both companies, citizens and politicians 

actively contribute. 
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1. Indledning 

Formålet med denne rapport er at undersøge, hvorvidt man kan ændre indkøbsvanerne hos 

Coops kunder, ved at gøre dem opmærksomme på bæredygtighed, når de handler. Coop 

Danmark og Coop Sverige har hver deres app, med hver sin bæredygtighedsfunktion, som 

henholdsvist er Dit klimaaftryk og Hålbarhetsdeklaration (Bæredygtighedsdeklaration). De 

danske kunder og medlemmer af Coop, kan få et indblik i deres overordnede CO2-aftryk efter 

de har købt varen i et af Coops supermarkeder. Hvorimod de svenske kunder kan få et mere 

bredt indblik af en vares bæredygtighed indenfor ti overordnede bæredygtighedspunkter inden 

de køber varen. 

De to apps’ funktioner har hver deres tilgang. Den danske funktion, Dit klimaaftryk, giver et 

overordnet indblik i forbrugernes ugentlige klimaaftryk, og den svenske funktion, 

Bæredygtighedsdeklaration, opfordrer forbrugeren til at scanne en vare i butikken, og dermed 

få et indblik i hvor bæredygtig den er. 

Vi vil undersøge, hvorvidt Coop Danmarks kunder anvender Dit klimaaftryk. Dette vil vi gøre 

ved brug af en kvantitativ metode, hvor vi vil sende et spørgeskema ud til et bredt segment i 

Danmark. Derudover vil vi tage kontakt til Coop Danmarks CSR-chef, Thomas Roland, med 

henblik på at indsamle relevante empiriske informationer. 

For at undersøge effektiviteten af de to app-funktioner, Dit klimaaftryk og 

Bæredygtighedsdeklaration, vil vi lave en analyse af begge funktioner ved at gøre brug af to 

trin fra TRIN-modellen, henholdsvis trin 3: teknologiens utilsigtede effekter, samt trin 6: 

drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Herudover vil vi analysere, hvorledes 

forbrugernes adfærd ser ud i et supermarkedet, når de skal handle ind. Herfra vil vi i projektet 

gøre brug af Everett M. Rogers model Diffusion of Innovations og Geoffrey Moores The Chasm 

fra The Technology Adoption Life Cycle. Dette vil bidrage til analysen ved at give et indblik i 

forskellige ibrugtagningskategorier og hvordan en innovation udbredes mellem dem. 

Vores undersøgelse beror sig på om hensigten med de to funktioner reelt set virker. Er 

forbrugerne blevet mere opmærksomme på at handle bæredygtigt? 
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2. Problemfelt 

Klimakrisen er på manges læber, og ser vi tilbage på folketingsvalget i 2019, udtrykte 55% af 

de adspurgte at klima var det vigtigste emne (Ritzau, 2021-a). Der skal ifølge Rådet for Grøn 

Omstilling (2021) ske store samfundsmæssige forandringer for, at vi kan gøre en forskel og 

bremse udviklingen af klimaforandringerne. Den grønne omstilling indebærer overordnet set 

den overgang, der sker i et samfund, når man går fra at bruge sorte energiressourcer til grønne. 

De sorte energiressourcer (fossile brændstoffer: olie, kul og naturgas) og mængden af affald, 

som vi mennesker brænder af udleder store mængder CO2, og det skaber ekstreme 

vejrfænomener, som vi allerede oplever rundt om i verden i dag (Gate 21, u.å.). Derfor er det 

vigtigt, at vi mennesker indstiller os på at anvende grønnere ressourcer, så vi kan reducere og 

stoppe denne udvikling. Herved skal vi omstille os til et bæredygtigt samfund, som ikke 

længere benytter sig af sorte energiressourcer (Gate 21, u.å.). 

Det viste sig i undersøgelser op til kommunalvalget i år, november 2021, at klima og miljø er 

blevet et centralt emne for de danske borgere. Voxmeter foretog en befolkningsrundspørge for 

Momentum i august 2021, som viste, at 33% af vælgerne havde klima og miljø som et af de tre 

mest afgørende områder inden valget. Ifølge tidligere undersøgelser er dette en markant 

stigning i forhold til de tidligere valg (Giese Jakobsen & Baes-Jørgensen, 2021). 

Der er i Danmark en voksende interesse blandt forbrugerne til at være mere bæredygtige med 

deres indkøb, men der er et behov for hjælp fra butikkerne (Merved, 2020). 

Det vil tage tid at få forbrugerne til at købe bæredygtige varer i fødevarebutikkerne, men 

pressechef hos Salling Group, Kasper Reggelsen, angiver at det er tydeligt, at forbrugerne viser 

interesse for det, men priserne på de bæredygtige varer er en hæmsko for forbrugerne. Når 

forbrugerne køber ind, sender det et signal til producenter, leverandører og selve 

fødevarebutikkerne, om hvilke varer der er efterspørgsel på, og herved hvilke de bør have større 

udbud af (Nielsen, 2020). Større interesse for bæredygtighed hos forbrugerne gør det billigere 

for fødevarebutikkerne at have bæredygtige varer til dem, idet de kan købe større mængder 

(Merved, 2020). Forbrugerrådet Tænk hjælper også forbrugerne godt på vej til at handle 

bæredygtigt ved at fortælle dem, hvad man skal kigge efter og hvilke tanker man bør gøre sig 

før tingene, kommer ned i indkøbskurven (Nielsen, 2020). 
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I en undersøgelse fra Olesen (2019) har de danske fødevarekæder Coop og Salling Group længe 

dystet om at være førende indenfor klima og bæredygtighed, og de har begge indført hver deres 

tiltag for at hjælpe deres kunder med at handle klimabevidst (Salling Group, u.å). Coop har sat 

deres egne mål til, at CO2-udledningerne fra deres driftsaktiviteter skal være CO2-positive i 

2030, som er to årtier før Parisaftalens målsætninger om CO2-neutralitet i 2050 (Coop 

Danmark, u.å.-b). 

Dette fører os frem til vores problemformulering, da Coop igennem deres app i Danmark og 

den i Sverige, forsøger at gøre deres kunder og medlemmer opmærksomme på produkternes 

bæredygtighed, når de køber ind. 

2.1 Problemformulering 

Hvor effektiv har den danske Coop apps funktion Dit klimaaftryk og den svenske Coop apps 

Bæredygtighedsdeklaration været i forhold til at skabe opmærksomhed på bæredygtighed? 

2.2 Arbejdsspørgsmål 

1) Hvordan fungerer funktionerne Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration i de 

to Coop apps?  

2) Hvordan har funktionen Dit klimaaftryk i den danske Coop app medført ændringer 

i forbrugernes indkøbsvaner? 

3) Hvor udbredt er de to funktioner som Coop har lanceret i Danmark og Sverige? 

 

3. Afgrænsning 

Vi har valgt at rette vores spørgeskema til danske brugere af Coops app med fokus på Dit 

klimaaftryk funktionen. Denne fravælgelse er baseret på en vurdering, lavet med udgangspunkt 

i informationer suppleret af Coop Danmarks CSR-chef Thomas Roland (Roland, T., personlig 

kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). Det fremgår af vores korrespondance med 

Roland, at der i et land, som Sverige, med ti millioner indbyggere, kun foretages 1000 

scanninger af varer om dagen, med den svenske Coop apps Bæredygtighedsdeklaration. 

Derudover er funktionen Bæredygtighedsdeklaration forholdsvist ny, altså vil vores chancer 

for at ramme netop disse brugere i en tilfældig undersøgelse være minimal. Denne funktion har 

samtidig en anderledes tilgang til bæredygtighed sammenlignet med den danske apps Dit 
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klimaaftryk funktion. Derfor har vi fravalgt at lave en undersøgelse på brugerne af den svenske 

Coop app og dens Bæredygtighedsdeklaration. 

Vi har afgrænset os fra at benytte kvalitative undersøgelser, såsom fokusgrupper og interviews. 

Dette skete på trods af, at begge undersøgelsesmetoder har været under grundig overvejelse, 

og vurderet til at kunne give brugbare kvaliteter for vores undersøgende arbejde. Denne 

fravælgelse skete grundet et begrænset antal brugere af henholdsvist Dit klimaaftryk og 

Bæredygtighedsdeklaration. Derfor vurderede vi, at det ville være problematisk at finde 

respondenter til at udføre en kvalitativ undersøgelse.   

Vi har besluttet at anvende TRIN-modellen til at analysere den danske app funktion, Dit 

klimaaftryk, og den svenske apps funktion, Bæredygtighedsdeklaration. Vi har valgt at benytte 

de to mest relevante trin fra TRIN-modellen, trin 3: Utilsigtede effekter, og trin 6: Drivkræfter 

og barrierer for udbredelse af teknologier. 

I vores trin 6 analyse af den svenske Coop apps Bæredygtighedsdeklaration, har vi fravalgt at 

inddrage Diffusion of Innovations og Technology Adoption Life Cycle, som vi ellers anvender 

inden for trin 6 af den danske Dit klimaaftryk funktion. Dette er grundet manglende 

forbrugerdata fra Bæredygtighedsdeklaration. Derudover har vi fravalgt at inddrage Rogers 

fem stadier, der forklarer de beslutningsprocesser et individ gennemgår, når de skal acceptere 

en innovation.  

 

4. Begrebsafklaring 

Nudging - vi benytter begrebet nudging i relation til Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein 

definition, at skubbe mennesker i en retning som gør dem sundere, gladere og rigere (Thaler, 

R. H., & Sunstein, C. R., 2008). 

Gamification – omhandler inddragelsen af elementer fra spil, i andre distinkte ikke-spil 

sammenhænge. Det kan være visuelle såvel som konceptuelle designelementer konventionelt 

forbundet med videospil (Zichermann & Cunningham, 2011). 

Bæredygtighed - man taler om relativ og absolut bæredygtighed. Vores definition af 

bæredygtighed er relativ bæredygtighed, hvilket vil sige at man vælger det mest bæredygtige 
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produkt, som alternativ til et mindre bæredygtigt produkt (Birkved, 2018). Ligeledes skal et 

bæredygtigt produkt opfylde sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser (Vejsgaard, 

2021). 

CO2e - “e” betyder equivalent (ækvivalent). CO2e er en fælles måleenhed, som gør det muligt 

at omregne andre gasarters påvirkning på klimaet (Malmberg, 2021). 

Klimaaftryk – mængden af CO2e udledt af en given varegruppe over en livscyklus (Roland, 

2020-b, s. 2). 

 

5. Semesterbinding 

I vores basisprojekt 3 vil vi hovedsageligt tage udgangspunkt i Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund, som vores semesterprojekt er forankret i. Derudover vil vi ligeledes inddrage 

Teknologiske Systemer og Artefakter og til sidst Design og Konstruktion. 

5.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Dette projekt er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, hvor der vil 

gøres brug af den kvantitative metode i form af et spørgeskema. Spørgeskemaet skal undersøge 

hvorvidt danskere benytter sig af den danske Coop apps funktion, Dit klimaaftryk, og om appen 

har formået at ændre deres indkøbsvaner, med henblik på at gøre dem mere bæredygtige. 

Derudover skal spørgeskemaet finde ud af hvad brugere af Dit klimaaftryk synes omkring den 

svenske Coop apps Bæredygtighedsdeklaration. 

Vil vi ligeledes anvende os af to teorier indenfor Subjektivitet, Teknologi og Samfund hvilket 

er nudging og gamification. Disse teorier skal hjælpe os med at analysere Dit klimaaftryk og 

Bæredygtighedsdeklaration. 

5.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 

I Teknologiske Systemer og Artefakter, vil vi anvende TRIN-modellen, herunder trin 3: 

Utilsigtede effekter og trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Vi vil 

lave en analyse af de utilsigtede effekter for den danske Coop apps Dit klimaaftryk og den 
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svenske Coop apps Bæredygtighedsdekleration, samt kigge på hvilke drivkræfter og barrierer, 

der er for udbredelsen af de to funktioner.  

5.3 Design og Konstruktion 

I dimensionen, Design og Konstruktion, vil vi inddrage teori og metode fra adfærdsdesign med 

henblik på at analysere Coops forbrugeres adfærd, når de skal købe ind, og hvis de gør brug af 

app-funktionen, Dit klimaaftryk. 

 

6. Videnskabsteori 

I det følgende afsnit, vil der blive redegjort for den videnskabsteoretiske tilgang, 

postfænomenologi, som er anvendt i projektet. Derudover vil vi i diskussionen, komme ind på 

hvilke afvigelser der er mellem den valgte videnskabsteori og vores kvantitative metode, samt 

hvad vi kunne have gjort anderledes. Vi anvender videnskabsteorien postfænomenologi, da den 

er mest relevant for rapportens emne. 

Postfænomenologien undersøger hvordan teknologier medierer menneskets erfaring og 

oplevelse af verden (Olesen et al., 2021). Det er netop denne tilgang til teknologi som et 

medierende led mellem subjekt og objekt, der gør postfænomenologi relevant for vores projekt. 

I projektet vil der arbejdes postfænomenologisk ved at undersøge Coop Danmarks Dit 

klimaaftryk og Coop Sveriges Bæredygtighedsdeklaration. Begge funktioner er teknologier, 

som skal ændre forbrugeres indkøbsvaner med henblik på, at de skal handle mere bæredygtigt. 

Vi vil ud fra den postfænomenologiske tilgang helt specifikt undersøge hvordan og hvorledes 

Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration som mellemled har medieret forholdet mellem 

mennesker og deres interaktion med verden. Her er det ligeledes interessant at undersøge det 

helt specifikke sammenspil mellem Coops kunder og de to funktioner nævnt ovenfor. 

 

7. Coop Danmark 

Coop Danmark består af mere end 1000 butikker og er derfor én af de største butikskæder i 

Danmark (Coop koncernen, u.å). Ifølge Coop Danmark udgør mad og madindkøb omkring 
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20% af danskeres samlede klimaaftryk (Coop Danmark, u.å.-c). Det vil sige, at danskeres 

indkøbsvaner i supermarkeder har en stor effekt på klimaet. For at skabe et mere bæredygtigt 

og grønt samfund i Danmark, er det derfor vigtigt at gøre borgerne mere opmærksomme på, 

hvor stor en betydning deres indkøbsvaner har for klimaet. I forlængelse heraf vil det være 

relevant at forsøge, at ændre forbrugeres indkøbsvaner med henblik på, at gøre dem grønnere 

og mere bæredygtige. Denne opgave har Coop Danmark påtaget sig, og i forbindelse med det, 

har de den 15. juni 2020 indført en ny funktion til deres mobile app kaldet Dit klimaaftryk 

(Ritzau, 2020-b). Denne funktion gør, at forbrugerne kan se deres eget klimaaftryk i appen ud 

fra de varer de køber i Coops supermarkeder. Brugeren skal blot trykke på en grøn knap kaldet 

Følg dit klimaaftryk på appens forside, for at se deres eget klimaaftryk (Se figur 1). 

 

Figur 1: Viser den danske Coop app. Den grønne knap er Coops  

Dit klimaaftryk funktion (screenshot af appen fra privat telefon). 

Når man klikker på funktionen Dit klimaaftryk i Coop Danmarks app, så kommer man frem til 

en side, der fortæller hvorvidt dit gennemsnitlige klimaaftryk er steget eller faldet den seneste 

uge. Her kan brugeren gå tilbage til tidligere uger, for at se hvordan ens klimaaftryk var på 

daværende tidspunkt. Derudover kan man se hvordan ens klimaaftryk er sammenlignet med 

det totale gennemsnit af andre brugere af Coop appen, for at se om man ligger i den gode eller 

i den dårlige ende af spektrummet (Se figur 2). 
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Figur 1: Illustrerer hvordan funktionen Dit klimaaftryk viser ens klimaaftryk sammenlignet  

med Coops brugeres gennemsnitlige klimaaftryk (Roland, 2020-b). 

 

Scroller man lidt længere ned på siden, så kan man helt specifikt se hvilke varegrupper, der 

medfører et større klimaaftryk end andre. Det er muligt idet, at funktionen Dit klimaaftryk 

inddeler dine købte varer i otte hovedkategorier, som hver især har deres egne underkategorier. 

Hovedkategorierne er henholdsvist "frugt og grønt", "mejeri", "kød, fisk og plantebaseret", 

"brød", "is, slik, chips og kage", "færdigmad", "kolonial" og "drikkevarer" (Se figur 3) 
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Figur 2: Viser de otte hovedkategorier som funktionen Dit 

klimaaftryk benytter sig af (screenshot af appen fra privat 

telefon). 

 

Figur 4: Viser hvordan det ser ud når man klikker på en af 

de otte hovedkategorier (screenshot af appen fra privat 

telefon). 

  

Klikker man på en af hovedkategorierne kan man helt specifikt se, hvordan ens gennemsnitlige 

klimaaftryk er indenfor denne kategori sammenlignet med, hvad det samlede gennemsnittet er 

for Coops kunder. Derudover kan man se, hvilke underkategorier ens vareindkøb falder ind 

under (Se figur 4). 

Funktionen Dit klimaaftryk giver brugerne af Coop Danmarks app en total oversigt over deres 

årlige klimaaftryk, samt ens gennemsnitlige klimaaftryk per vare. Slutteligt giver appens 

funktion også brugerne inspiration til at handle mere bæredygtigt i form af nye og grønnere 

klimavaner som man kan tage til sig. Hver gang man tager en ny klimavane til sig, så får man 

lov til at plante et virtuelt træ i appen. Jo flere klimavaner man tager til sig jo flere virtuelle 

træer kan man plante (Coop Danmark, u.å.-d). 
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7.1 Klimaaftryk og hvordan det bliver målt 

Når varer produceres, så kan det ikke undgås, at det påvirker klimaet og miljøet i et vist omfang. 

Der er dog stor forskel på, hvor meget hver vare påvirker klimaet. Her spiller aspekter som 

produktion af varen, transport af varen, forarbejdning, arealstørrelsen det kræver at dyrke varen 

og meget andet en stor rolle i varens overordnede klimaaftryk (Se figur 5). 

 

Figur 5: Viser hvordan den gennemsnitlige klimabelastning for 

en vare typisk fordeler sig (Coop Danmark, u.å.-c). 

Den danske Coop apps funktion Dit klimaaftryk oplyser forbrugeres samlede klimaaftryk i 

CO2e (Roland, 2020-b, s. 2). Den fælles enhed CO2e er nødvendig, da der er stor forskel på 

drivhusgasserne. Nogle gasser har en langt mere opvarmende effekt på atmosfæren end CO2. 

Et kilo metangas er for eksempel 25 gange mere skadeligt for klimaet end CO2, og svarer derfor 

til 25 CO2e og et kilo lattergas regnes til hele 298 CO2e (Det Etiske Råd, 2011). 

Coop Danmark er kommet frem til, at den almene dansker gennemsnitlige klimaaftryk for 

indkøb af madvarer svarende til 3000 kg CO2e. De varer der sælges i Coops supermarkeder har 

ligeledes et gennemsnitligt klimaaftryk på 1,9 kg CO2e. Der er dog en stor variation mellem 

hver varer. En oksesteg kan muligvis have et klimaaftryk på over 100 kg CO2e, hvorimod en 

pakke tomater kun udleder et par hundrede gram CO2e eller mindre (Roland, 2020-b, s. 3). Her 

kan det være fordelagtigt at vide, hvad Coop Danmark helt præcist kigger på i deres 

klimaaftryks beregninger. Der kigges først og fremmest på CO2e under produktionen, 

forarbejdningen og transporten af varer helt frem til butikkerne. Derefter kigges der på 

mængden af madspild, der sker fra produktionen indtil varen, ender i supermarkedet eller ikke 

bliver solgt. Til sidst tages der hensyn til de varer som består af mange ingredienser. Her 
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arbejdes der udelukkende med klimaaftrykket af de ingredienser, som udgør mere end 1% af 

det samlede indhold i varen. 

Det er vigtigt at bemærke her, at Coop Danmark ikke inddrager emballager i deres beregninger 

af klimaaftrykket for deres varer. Det har de bevidst fravalgt, da emballagen ifølge dem ofte 

kun udgør omkring 1-2% af en vares samlede klimaaftryk (Roland, 2020-b, s. 3-4). 

For at udføre beregningerne omkring forbrugeres klimaaftryk, så benytter Coop Danmark sig 

af en international metode kaldet Konsekvens Livscyklus Analyser (cLCA). Herunder bruger 

de helt specifikt et program kaldet Simapro, hvilket er et af de førende softwareprogrammer i 

verden indenfor livscyklus analyser. Derudover benytter Coop Danmark sig ligeledes af online 

databaser med information omkring fødevarers miljø og klimapåvirkninger såsom Ecoinvent 

og LCA-food for at få data til deres beregninger (Roland, 2020-b, s. 5). 

På trods af at Coop Danmark beregner hver enkelt vares klimaaftryk, så er de data ikke 

tilgængelige for brugerne af deres app. Det vil sige, at man som forbruger ikke har adgang til 

helt specifikke varers klimaaftryk, og de indgår ligeledes ikke direkte i beregningerne, som 

funktionen Dit klimaaftryk foretager (Roland, 2020-b, s. 5). I stedet for har Coop Danmark 

valgt at bruge en mere overordnet tilgang. De har valgt at bruge det sammenlagte 

gennemsnitlige klimaaftryk af alle varer indenfor en given varegruppe såsom kartofler, pasta 

og ris i deres klimaaftryks beregninger. Det vil sige, at de beregner det gennemsnitlige 

klimaaftryk af alle varer indenfor en given varegruppe, og derefter er dét klimaaftrykket, som 

alle varerne i gruppen får (Roland, 2020-b, s. 3). Hvis man køber en pakke ris, så er det 

ligemeget om man køber et specifikt mærke frem for et andet, eller om man køber parboilris, 

grødris eller basmatiris. Klimaaftrykket for varen vil være det samme idet, at gennemsnittet af 

hele klimaaftrykket for varegruppen "ris", er det der bliver anvendt. Årsagen til at Coop 

Danmark har valgt at arbejde med gennemsnittet af varegrupper frem for hver enkelt vares 

klimaaftryk skyldes, at det vigtigste er forskellen på klimaaftrykket af forskellige varegrupper 

frem for forskellen mellem de enkelte varer indenfor hver varegruppe (Roland, 2020-b, s. 6). 

Ifølge Coop Danmark er det langt vigtigere og mere brugbart at kende forskellen mellem ris’ 

og pastas sammenlagte klimaaftryk frem for at vide, hvilke enkelte pastamærker, der er en 

smule mere klimavenlige end andre. 

Da funktionen Dit klimaaftryk lige var kommet ud, var der samlet set 164 typer varegrupper. I 

dag er det blevet udvidet til 225 varegrupper. Coop Danmark vil fortsat forsøge at opdele deres 
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varer i mindre og mindre varegrupper, for at få mere præcise beregninger (Roland, 2020-b, s. 

3). 

Coop Danmark har formået at få 95% af deres fødevarer med i beregningerne. Det vil sige, at 

næsten alle varer i Coops supermarkeder kommer med i beregningerne omkring forbrugeres 

klimaaftryk. Det er kun de produkter, som ikke er madvarer såsom kosmetik, blomster, tøj og 

husholdningsartikler, der ikke kommer med i beregningerne (Roland, 2020-b, s. 4).  

 

8. Coop Sverige 

Coop er en af de største spillere på det svenske dagligvaremarked. Coop Sverige ejes af 

Kooperative Förbundet (KF) som er en forbrugerandelsforening, der blevet startet i 1899. Der 

er omkring 800 Coop butikker i Sverige med 3,5 millioner medlemmer af forbrugsforeningen, 

hvilket betyder, at man som medlem har demokratisk grundlag for at påvirke foreningens 

fremtid. KF blev bygget på en idé om god mad i gode butikker, som de stadig i dag prøver at 

holde fast i. Derudover handler det om at skabe økonomisk gevinst for kunderne samt en 

mulighed til at bidrage i deres forbrug til bæredygtighed og miljø (Svensk Kooperation, 2021). 

For 75 år siden indførte Coop i Sverige som de første varedeklarationer på deres varer. Dette 

beskriver hvilke næringsstoffer og ingredienser, der er i et givent produkt. I forlængelse af 

varedeklarationen og med håbet om at skabe et mere bæredygtigt forbrug hos deres kunder, har 

Coop Sverige i 2015 været med til at stifte Hållbar Livsmedelskedja (bæredygtig 

fødevarekæde). Dette initiativ er et samarbejde mellem 15 af de største aktører inden for 

fødevareindustrien i Sverige, herunder velkendte firmaer som Arla, Coop og Págen (Snöbohm, 

2021). Initiativet koordineres af Verdensnaturfonden, som også bidrager med deres ekspertise 

inden for bæredygtighed. Det overordnede mål med projektet er at sørge for en langt mere 

bæredygtig fødevareproduktion i Sveriges fødevarekæder i året 2030 (Coop Sverige, 2021-b, 

s. 3). 

Samarbejdspartnerne under bæredygtig fødevarekæde initiativet har med inspiration fra de 

Forenede Nationers 17 verdensmål for bæredygtighed, fundet frem til ti essentielle områder for 

bæredygtigheden af fødevareproduktion (Coop Sverige, u.å.-c). De ti områder er henholdsvis 

biodiversitet og økosystemer, klima og luft, jordens fertilitet, vand, pesticider, eutrofiering, 
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dyrevelfærd og antibiotika, arbejdsforhold, lokalbefolkningen, lovoverholdelse og til sidst 

sporbarhed (Coop Sverige, 2021-b, s. 3). 

Coop har på baggrund af samarbejdet med bæredygtig fødevarekæde initiativet udviklet 

retningslinjer for bedømmelsen af bæredygtigheden af en vare, anskuet fra samtlige ti områder 

nævnt ovenfor. Sammen kaldes rammerne for Coops Bæredygtighedsdeklaration, som blev 

lanceret i april 2021 (Coop Sverige, 2021-c). Helt konkret så viser Bæredygtighedsdeklaration 

forbrugerne, hvor meget eller hvor lidt et produkt har påvirket klimaet, miljøet og samfundet 

igennem dets avl/dyrkning, produktion og fragt til supermarkedet. Dette er dog kun gældende 

for de omkring 17.000 varer Bæredygtighedsdeklaration dækker over indtil videre (Coop 

Sverige, 2021-b, s. 3). 

Bæredygtighedsdeklaration blev oprindeligt udviklet som et privat værktøj til Coop selv, når 

de skulle udvælge, hvilke produkter de ville have i deres forretninger. Dette skulle hjælpe dem 

med at vælge et mere bæredygtigt sortiment. I sidste ende valgte Coop dog at gøre 

Bæredygtighedsdeklaration tilgængelig for almene forbrugere for at styrke den bæredygtige 

bevægelse (Coop Sverige, 2021-b, s. 3). 

Bæredygtighedsdeklaration og de ti punkter vil vi komme yderligere ind på i afsnit 8.1.1. 

8.1 Den svenske Coop app 

For at gøre brug af Bæredygtighedsdeklaration skal man downloade Coop Sveriges app, klikke 

på stregkodeikonet oppe i højre hjørne af appen og scanne stregkoden, eller finde varen direkte 

i appen og klikke på symbolet for Bæredygtighedsdeklaration (Coop Sverige, u.å.-c) (Se figur 

6). 
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Figur 6: Viser et overordnet billede af den 

svenske Coop app (screenshot af appen 

fra privat telefon). 

 

Figur 7: Illustrerer bæredygtighedsdeklerationen for et produkt som set 

inde i appen (screenshot af appen fra privat telefon). 

Man kan bruge den svenske Coop app til at handle online, finde butikker i nærheden eller se 

Bæredygtighedsdeklaration for en vare. 

Når man har scannet eller søgt på et produkt, kommer man videre til følgende billede på den 

svenske app som set på figur 7. Her får man som forbruger et indblik i produktets 

bæredygtighed ud fra de ti områder. Jo lavere en score, jo mere klimavenligt er produktet. Ved 

at se bæredygtigheden for produktet, kan man som forbruger træffe valg ud fra, hvad man synes 

er vigtigt, når man handler. Bæredygtighedsdeklaration findes på mere end 17.000 varer, og 

flere vil gradvist blive tilføjet (Coop Sverige, 2021-b, s. 3). 

8.1.1 Den svenske Coop apps ti bæredygtighedspunkter 

Vi vil i dette afsnit kort komme ind på hver af de ti bæredygtighedskategorier, der bruges i 

bedømmelsen af de svenske varer i Bæredygtighedsdeklaration. Afsnittet tager hovedsageligt 

udgangspunkt i den svenske Coop rapport Regelverk för Coops hållbarhetsdeklaration (2021-

b) hvori rationalet og diverse metoder for retningslinjerne blotlægges. 
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Bæredygtigheden for hvert af de ti punkter bedømmes på mange forskellige kriterier unikke 

for dem hver. Hver vare bedømmes mellem et til fem, fem værende den værste score for 

bæredygtighed. Fælles er det for alle kategorierne, at scoren tager udgangspunkt i 

oprindelseslandet af en vare, og i nogle tilfælde, om landet er en del af EU eller ej. Ud over 

disse generelle score oprindelseslandet gives, findes der flere scoringsjusteringer i 

Bæredygtighedsdeklaration. Mange af disse involverer tredjeparts certifikater, eksempelvis 

kan varen have et certifikat fra fairtrade eller rainforest alliance. I sådanne tilfælde vil Coop 

Sverige justere varens bæredygtighedsscore under de relevante kategorier med udgangspunkt 

i fairtrades og rainforest alliances’ troværdighed og retningslinjer for certificering (Coop 

Sverige, 2021-b, s. 4). Certifikaternes score prioriteres over scoren produktionslandet bliver 

givet. Derudover er der flere ingredienser, der ændrer scoren for enhver vare der indeholder 

dem. 

Skulle varen eksempelvis indeholde palmeolie, vil det i flere kategorier (inklusiv biodiversitet) 

påvirke scoren negativt (Coop Sverige, 2021-b s. 5), siden der er problematiske praksisser 

omkring både dyrkning og produktion af palmeolie. (Madsen, 2021). Her tager certificering 

igen prioritet, da varer kan være Roundtable on Sustainable Palm Oil certificeret (RSPO), 

hvilket betyder at ingredienserne kommer fra bæredygtige plantager (RSPO, 2021). 

De ti punkter i Bæredygtighedsdeklaration er som følger: 

• Biodiversitet og økosystemer 

Biodiversitet beskriver mangfoldigheden af planter og dyr i naturen, og denne 

mangfoldighed er vigtig for økosystemet. Vi har set en forringende biodiversitet, som 

eksperter mener kan have konsekvenser for økonomi, sociale vilkår og den overordnede 

miljø og klima situation verden over (Biodiversitet, 2020). 

 

• Klima og luft 

Klimabæredygtigheden bedømmes på udledelsen af drivhusgasser, igennem hele 

varens livscyklus, og disse er regnet i enheder af CO2e per kg produkt. 

 

• Jordens fertilitet 

Fertiliteten der bedømmes her, omhandler dyrkningsjordens helbred. Fertiliteten af 

jorden, bedømmes ud fra den procentvise mængde af karbon fundet deri. Jordens 

fertilitet kan forværres blandt andet ved ændringer af mikromiljøet, dyrkningen af 
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monokulturer, dyrkningen af en enkelt planteart i længere perioder og over større 

arealer (Hunding, 2012), overdrevent brug af pesticider eller erosion af vind, vand og 

jordbearbejdning hvorved den næringsrige jord blottes og kan blæse eller skylles bort 

ved ekstremt vejr (Hansen, 2015). 

 

• Vand 

Vandet som indgår i produktionen af en vare inddeles i tre kategorier. Den første af 

disse er “grønt vand”, hvilket er regnvand som naturligt falder, og grønt vand påvirker 

ikke scoringen af produktet. Den næste kategori er ”blåt vand”, hvilket indebærer 

vandet, der trækkes fra grundvand, søer og vandløb. Sidst er “gråt vand”, som er 

forurenet vand, der ledes tilbage i naturen fra produktion. Bæredygtighedskategorien 

Vand bedømmes primært ud fra de blå og grå vandkategorier (Coop Sverige, 2021-b, 

s. 6-7). 

 

• Pesticider 

Pesticider bruges til at sikre afgrøders velstand, men overforbrug eller brugen af særligt 

skadelige pesticider kan have store følgevirkninger på naturen (Fødevarestyrelsen, 

2021). 

 

• Eutrofiering 

Eutrofiering omhandler overskydende plantegødning, der ender i havet. Eutrofiering 

kan have store konsekvenser for havets økosystemer. Det er hovedsageligt 

næringsstofferne fosfor og kvælstof, som ledes ud i havet. Det leder oftest til øget 

algevækst og iltsvind (Berendt, 2020). 

 

• Dyrevelfærd og antibiotika 

Både dyrenes forhold, levestandard og antibiotika niveauet i foderet bedømmes ved 

dette kriterie. Coops overordnede dyrevelfærds politik bygger hovedsageligt på et sæt 

retningslinjer udviklet af World Organisation for Animal Health i 1965, kaldet de fem 

friheder (se bilag 1), (OIE, 2021). 

 

• Arbejdsforhold 
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Kriterier beskrevet i bedømmelsen er bl.a. indikatorer som vold, terrorisme, lovgivning 

omkring korruption og politisk stabilitet (Coop Sverige, 2021-b, s. 9). 

 

• Lokalbefolkning 

Retsstaten ved et givent land udregnes ved overtrædelser af menneskerettigheder og 

struktur af domstole og lovgivning (Coop Sverige, 2021-b, s. 10). 

 

• Lovoverholdelse og sporbarhed 

Produkterne Coop sælger skal være produceret inden for love og regler i de gældende 

lande, hvori de produceres. Det betyder også, at både forsyningskæden og 

produktionsforholdene skal være gennemsigtige. Coop kræver derudover at deres 

leverandører aktivt arbejder imod korruption (Coop Sverige, 2021-b, s. 11). 

 

9. Teori 

9.1 TRIN-modellen 

Vi har valgt at anvende TRIN-modellen i denne opgave, som et redskab til at gå i dybden med 

Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration. TRIN står for Teknologi og Radikalt og 

Inkrementelt design i Netværk og består af seks trin (se bilag 2) (Jørgensen, 2020, s. 3). Den er 

udformet af tre lektorer fra Roskilde Universitet, Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og 

Niels Jørgensen i efteråret 2017. Formålet med TRIN-modellen er at inspirere til analyser af 

teknologier, med hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne. (Jørgensen, 

2020, s. 2). 

TRIN-modellen er ikke en metode til at analysere teknologier, men en model med seks trin, 

som har til formål at inspirere til en teknologi-analyse, hvor man kan gøre brug af et eller flere 

trin. Formålet med TRIN-modellen er ikke at give en ny definition af teknologiske artefakter, 

modeller, m.v., men snarere at samle bud fra eksisterende litteratur i en model med seks 

centrale trin. (Jørgensen, 2020, s. 6). 

Det er ikke nødvendigt at gennemgå TRIN-modellen kronologisk. Man kan frit udvælge, hvilke 

trin man vil anvende i sit arbejde, og i hvilken rækkefølge man vil bruge dem (Jørgensen, 
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2020). Vi har valgt at anvende os af trin 3 og 6, som vi herunder vil lave en kort redegørelse 

af. 

 

9.1.1 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Dette trin definerer utilsigtede effekter ved en teknologi, som værende negative. De tilsigtede 

effekter er derimod teknologiens tiltænkte funktion eller formål, som er intentionerne ved 

udviklingen af teknologien. 

De utilsigtede effekter kan være vidt forskellige, og derfor har man inddelt dem i fem 

forskellige typer. Det er henholdsvist: risici, design fejl, vedvarende effekter, knyttet til indre 

mekanismer og processer og til sidst økonomiske hensyn (Jørgensen, 2020, s. 8). Nedenfor vil 

der blive redegjort for hver af de fem typer. 

Risici. En utilsigtet effekt karakteriseres som risici, når effekten kun gør sig gældende under 

uheldige omstændigheder. De utilsigtede effekter, som opstår på grund af en risiko, kan være 

forårsaget af forskellige forhold såsom slid, tyveri og mangel på vedligeholdelse. De utilsigtede 

effekter, som er forårsaget af en risiko, vil være indbygget i teknologien (Jørgensen, 2020, s. 

8). 

Design fejl. Utilsigtede effekter kan ligeledes opstå grundet designfejl. Disse design fejl kan 

lede til en forkert anvendelse af teknologien, og en mangel på vedligeholdelse, som konsekvens 

af manglende viden og ved en kompleks teknologi. Det kan også komme som et resultat af 

mangel på designarbejdet, som eksempelvis kan skyldes utilstrækkelige ressourcer til en 

forsvarlig løsning (Jørgensen, 2020, s. 8). 

Vedvarende effekter. Det er de effekter, som er der hele tiden, når en teknologi anvendes. Det 

kan både være ønskede og uønskede effekter, hvor de uønskede kun gør sig gældende under 

uheldige situationer, og ændrer sig derved fra at være vedvarende (Jelsøe 2020, slide 6). 

Knyttet til indre mekanismer og processer. Utilsigtede effekter kan hænge sammen med 

teknologiens indre mekanismer og processer. såsom slitage og tyveri af dem (Jørgensen, 2020, 

s. 8). 
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Økonomiske hensyn. Utilsigtede effekter kan også forårsages af økonomiske hensyn, hvor de i 

sidste ende vil opstå ved for eksempel besparelser. De kan alle elimineres ved bedre uddannelse 

af servicemedarbejdere til vedligeholdelse og bedre sikkerhed, eller via en helt ny teknologi 

(Jelsøe 2019, slide 9). 

Alt har en effekt på noget andet, hvori de utilsigtede effekter kan være ønskede for nogle og 

uønsket for andre (Jørgensen, 2020, s. 46). Med tiden bliver nogle effekter af en produktion, 

og forbruget af et produkt mere synlige, og/eller en indsigt i ny videnskab peger på nye 

problemer (Jørgensen, 2009, s. 108). 

9.1.2 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Trin 6 indenfor TRIN-modellen går ud på at analysere hvilke specifikke drivkræfter og 

barrierer, som driver eller står i vejen for udbredelsen af en teknologi. Her kigger man på hvilke 

fordele der er ved den konkrete teknologi og dens efterfølgende implementering, hvilket vil 

være en af de væsentlige drivkræfter for dens udbredelse. Derudover fokuserer man på, hvilke 

barrierer der er for udbredelsen af teknologien, og her kan man blandt andet kigge på og 

inddrage trin 3: Utilsigtede effekter (Jørgensen, 2020, s.10), som blev beskrevet i afsnittet 

ovenover. 

Det nogle mennesker ser som en fordel ved en teknologi og derved en af drivkræfterne for dens 

udbredelse, kan for andre være en ulempe hvilket medfører, at de ønsker at bremse teknologien. 

Det kan ligeledes siges, at det nogle mennesker ser som en utilsigtet effekt, det vil sige en 

barriere for teknologien udbredelse, kan for andre være en fordel (Jørgensen 2020, s.10-11). 

9.1.2.1 Diffusion of innovations 

Everett M. Rogers, kommunikationsteoretiker og sociolog, beskriver diffusion eller spredning 

som Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels 

over time among the members of a social system. (Rogers, s. 5, 1983) 

Spredning og udbredelse af en innovation kan være svært, selvom den har åbenlyse fordele. 

Det kan tage lang tid for innovationer, op mod flere år fra de er udviklet, før de bliver 

ibrugtaget. Derfor har det interesse både for individer og for organisationer, hvordan man kan 

sætte farten op for spredningen (Rogers, 1983). 
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Everett M. Rogers har udviklet en model kaldet Diffusion of Innovations, til at forstå og forklare 

beslutningsprocessen, som et individ eller en organisation gennemgår i forbindelse med en 

innovation. Modellen beskriver fem stadier, som henholdsvis er viden, overtalelse, beslutning, 

implementering og bekræftelse. Vi vil ikke gå dybere ind i hvert stadie af modellen, da det ikke 

er de fem stadier vi finder relevante for vores projekt. Vi vil i stedet fokusere på de fem 

ibrugtagningskategorier, som Rogers ligeledes fortæller om, samt modellen The Technology 

Adoption Life Cycle, med fokus på The Chasm. 

9.1.2.2 Ibrugtagerkategorier 

Innovativeness (innovativitet), beskriver hvilken grad et individ, eller anden beslutningstager, 

er hurtigere til at ibrugtage nye idéer og innovationer end andre medlemmer i systemet. I stedet 

for blot at beskrive nogle som mere innovative end andre, så har Rogers udviklet fem kategorier 

til at beskrive, hvilke type individer man skal være opmærksom på i spredningen af en 

innovation. Man har fundet ud af at mennesker i en given kategori har en del tilfælles, primært 

interessant i vores tilfælde, hvordan de får viden omkring en ny teknologi, og hvordan de tager 

imod den. Ibrugtagerkategorier er beskrevet som klassifikationen af medlemmer i et socialt 

system, såsom organisationer, institutioner, grupper eller relationer, med udgangspunkt i 

innovativitet. 

De fem ibrugtagerkategorier er innovators (de innovative), early adopters (de tidlige 

ibrugtagere), early majority (den tidlige majoritet), late majority (den sene majoritet) og 

laggards (nølerne) (Rogers, 1983, s. 22). 

De innovative 

At være vovet er næsten en besættelse hos de innovative, og de elsker at prøve nye idéer. De 

innovative udgør 2,5% af de samlede ibrugtagere. Denne interesse for at prøve nye ting gør, at 

deres netværk og venskaber ofte består af andre innovative, selvom de geografisk bor langt fra 

hinanden. Med dette menes, at hvor nogen søger informationer snævert og lokalt, primært 

blandt deres nærmeste venner, så søger de innovative informationer fra andre med samme 

interesse. De lader hermed ikke fysisk afstand stoppe dem for at lære mere. At være en af de 

innovative har en række forudsætninger, såsom at have nok finansielle ressourcer til at stå til 

modstand for et potentielt tab, samt en høj og kompleks teknisk viden. Der indgår en høj grad 

af usikkerhed som man skal kunne håndtere, og desuden skal man ligeledes kunne acceptere et 

eventuelt tab hvis teknologien mislykkes. 
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De innovative bliver ikke særlig respekteret af de andre i det sociale system, men de spiller en 

vigtig rolle i spredningen af en innovation. Selvom de kun udgør 2,5% af individer, der 

ibrugtager en ny teknologi, så er de, de første i lanceringen af en ny idé i det sociale system til 

at ibrugtage den. De får derved en gatekeeper rolle, altså en indflydelse på hvor hurtigt og 

effektivt de andre i det sociale system accepterer innovationen (Rogers, 1983, s. 248-251). 

De tidlige ibrugtagere 

De tidlige ibrugtagere udgør 13,5% af ibrugtagerne, og har lokalt, en geografisk tættere gruppe 

af venskaber og netværk i modsætning til de innovative. Denne kategori har den største grad 

af opinionsledere i det overordnede sociale system, idet andre potentielle ibrugtagerekategorier 

kommer til de tidlige ibrugtagere for råd og information om en innovation. Det er de tidlige 

ibrugtagere, man forhører sig hos, før man bruger en innovation, og man bruger dem generelt 

som en ”lokal missionær”, der skal hjælpe med at sprede innovationen. De bliver respekteret 

af deres kollegaer og medmennesker, og de ved, at for at bevare denne status, så skal de tage 

velovervejede innovative beslutninger. Deres job er derfor at reducere usikkerhed og tvivl ved 

at ibrugtage en innovation, og videregive deres mening omkring innovationen til sine 

medmennesker (Rogers, 1983, s. 248-251). 

Den tidlige majoritet 

Denne ibrugtagerkategori accepterer innovationer lidt hurtigere end det gennemsnitlige 

medlem af et socialt system. Den tidlige majoritet udgør 34% af ibrugtagerne og interagerer 

ofte med deres medmennesker, men modsat de tidlige ibrugtagere er de ikke ledertyper. Deres 

placering mellem de tidlige ibrugtagere og den sene majoritet, gør deres position unik og til en 

vigtig forbindelse i spredningen af en innovation. De udgør et samlepunkt for et systems 

netværk. Det tager dem længere tid at ibrugtage en ny teknologi, end det gør for de innovative 

og de tidlige ibrugtagere, men de vil følge trop (Rogers, 1983, s. 248-251). 

Den sene majoritet 

Den sene majoritet udgør 34% af ibrugtagerne, og de gør først brug af en innovation sent i 

forhold til det gennemsnitlige medlem af et socialt system. Ibrugtagelsen fra deres side af, kan 

skyldes både en økonomisk nødvendighed og et stigende pres fra et eventuelt socialt netværk. 

De er skeptiske og påpasselige i deres tilgang, og de ibrugtager ikke en innovation før de fleste 

af medlemmerne i deres sociale system gør. De kan godt blive motiveret af de egenskaber en 
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innovation kan have, men det overbevisende for dem er presset fra deres medmennesker. Det 

er ligeledes vigtigt for dem, at alle usikkerhederne ved en innovation er fjernede, før de føler 

det er sikkert at ibrugtage den (Rogers, 1983, s. 248-251). 

Nølerne 

Nølerne kaldes for ”de traditionelle” og er den sidste kategori i et socialt system til at ibrugtage 

en innovation. De udgør i alt 16% af ibrugtagerne og er typisk skeptiske og stædige. 

Beslutninger bliver ofte taget med udgangspunkt i hvad, der er blevet gjort tidligere, og de 

interagerer ofte kun med andre med samme værdier. Når de endelig ibrugtager en innovation, 

er den måske allerede blevet erstattet af en nyere idé, som bliver brugt af de innovative. Deres 

traditionelle synspunkt er derfor en hæmsko for beslutningsprocessen, hvori deres ibrugtagning 

er så meget bag de andre kategorier. Man kan se det som, at de fleste individer i et socialt 

system kigger på vejen forud, mens nølerne kigger i bakspejlet (Rogers, 1983, s. 248-251). 

9.1.2.3 Socioøkonomiske karakteristika for ibrugtagerkategorier 

Der findes, ifølge Rogers (1983), nogle generelle karakteristika hos de tidlige 

ibrugtagerkategorier. De har typisk en højere uddannelse og social status end de senere 

kategorier. Med højere social status menes ting som højere indkomst, jobtitel og levefod. Man 

kunne argumentere for, at det er deres vilje til at investere tidligt i innovationer, der gør at de 

opnår dette (Rogers, 1983, s. 251-252). 

9.1.2.4 The Technology Adoption Life Cycle og The Chasm 

The Technology Adoption Life Cycle er en model udviklet af Geoffrey Moore på baggrund af 

Diffusion of Innovations. Modellen anvendes til at forstå, hvordan mennesker accepterer 

innovationer (Moore, 1991, s. 10). Det viser sig, at vi menneskers holdninger til ibrugtagning 

af en ny teknologi bliver væsentlig, når vi står over for produkter, der forpligter os til at ændre 

vores nuværende adfærd eller til at modificere en teknologi, vi allerede føler os afhængige af. 

Sådanne produkter kaldes for discontinuous innovation (Moore, 1991, s. 8). Det modsatte term, 

det vil sige produkter, der ikke kræver at vi ændrer vores adfærd, kaldes for continuous 

innovations. For eksempel når Apple kommer med en ny iPhone, der har et lidt bedre kamera, 

eller en ny MacBook, der har en bedre og hurtigere processor end den tidligere model. Som 

forbruger er man ikke afhængig af at ændre sin adfærd for at gøre brug af disse forbedringer. 

Men da man i sin tid gik over til mobiltelefoner, der gjorde brug af SMS i stedet for kun at 
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ringe, krævede det en ændring i vores adfærd, hvilket gjorde det til en discontinuous innovation 

(Moore, 1991, s. 8). 

High-tech industrien lancerer discontinuous innovationer langt oftere end andre brancher, og 

havde derfor brug for en markedsføringsmodel, der effektivt kunne introducere denne type af 

produkter. Derved blev the Technology Adoption Life Cycle central inde for high-tech 

industriens måde at markedsføre på. Modellen der vises på figur 8, hjælper til at beskrive en 

ny teknologis indtrængning på markedet, i form af dens spredning inden for de forskellige 

ibrugtagerkategorier (Moore, 1991, s. 7-8). 

 

Figur 8: Viser The Technology Adoption Life Cycle, som beskriver spredningen  

af en ny innovation inden for en ibrugtagerkategori. 

 

Modellen Technology Adoption Life Cycle, skal anvendes fra venstre til højre. For at sprede sin 

innovation så hurtigt og godt som muligt, skal man først fokusere på ibrutagerkategorien de 

innovative. Innovationen skal udbredes til alle de innovative, før man kan gå videre til den 

næste ibrugtagerkategori. Man kan sige at denne ibrugtagerkategori skal erobres før man kan 

gå videre til den næste. Når det er opnået, bevæger man sig videre til de tidlige ibrugtagere, 

spreder innovationen, og så videre til den næste kategori, indtil spredningen er sket i alle 

ibrugtagningskategorierne. Ved at gøre det, bliver en virksomhed således nødt til at bruge hver 

”erobret” gruppe af ibrugtagere som et referencegrundlag, når de bevæger sig til næste kategori. 

Derved vil imødekommelsen, som hver ibrugtagerkategori har af innovationen, have en 

indflydelse på den efterfølgende kategori. Idéen er at skabe og holde et momentum for en 

bandwagon effekt, en adfærd som mennesker adopterer alene fordi andre mennesker gør det, 
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så det bliver mere naturligt for den næste kategori at acceptere den (Investopedia, 2020). Hvis 

der går for lang tid mellem ibrugtagningskategorierne, tabes momentum og spredningen vil 

som direkte resultat heraf gå i stå (Moore, 1991, s. 10-11). 

Som nævnt tidligere vil imødekommelsen af en innovation, som en given kategori har, have 

indflydelse på den efterfølgende kategori, og hvordan de imødekommer den. Dette betyder 

ikke, at man kan præsentere en innovation på samme måde over for eksempelvis den tidlige 

majoritet, som man gjorde over for de tidlige ibrugtagere. Imellem hver ibrugtagerkategori er 

der en Chasm (Kløft). Dette er en udfordring ved spredningen af innovationer, som Geoffrey 

Moore ikke mente Rogers kom ind på i Diffusion of Innovations. To af kløfterne er ifølge 

Moore relative små. Den første af de to mindre kløfter, er den mellem de innovative og de 

tidlige ibrugtagere. Den anden mindre kløft er mellem den tidlige- og sene majoritet. Selvom 

spredningen af innovationer kan gå i stå ved disse to mindre kløfter, så vil vi fokusere på den, 

som Moore mener har størst indflydelse på spredningen, kaldet for The Chasm (Moore, 1991, 

s. 15). 

 

Figur 9: Viser kløfterne mellem hver ibrugtagningskategorier 

 med fokus på The Chasm. (R.P Hansen, 2021, slide 39). 

The Chasm, som kan ses på figur 9 ovenfor, adskiller de tidlige ibrugtagere fra den tidlige 

majoritet. Denne kløft går typisk ubemærket hen. De tidlige ibrugtagere vil gerne være 

visionære og opnå de fordele, der er ved at være iblandt de første til at implementere en 

teknologi. Den tidlige majoritet er mere pragmatisk anlagt og leder efter teknologier, der kan 

forbedre deres tilværelse, men ikke nødvendigvis laver radikale ændringer i måden de gør ting 

på. Når de ibrugtager en ny teknologi, vil de også gerne have, at den virker optimalt og 

eventuelle ”børnesygdomme” er overstået (Moore, 1991, s. 12-17). For at komme igennem The 
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Chasm skal der bruges “+1 tankegangen” som Moore kalder den. Man skal kigge på 

segmenterne inden for den tidlige majoritet og gå i dialog med dem om forventninger til 

innovationen. De kan nemlig have forskellige forventninger såsom hvilke værktøjer 

innovationen indeholder eller om det vil ændre måden de nu skal handle på. Dette punkt i 

spredningen bliver kaldt for “bowlingbanen”, da man sigter efter et segment (kegle) ad gangen 

og i nogle tilfælde flere på én gang. Når der først er kommet gang i bowlingbanen, så vil resten 

af den tidlige majoritet springe med på vognen hvilket Moore kalder for tornadoen, da 

innovationen nu er godt i gang med at sprede sig (Hagedorn-Rasmussen et al., 2016, s. 123-

124). 

 

9.2 Kvantitativ metode 

Den kvantitative metode anvendes, når man ønsker at analysere store mængder af data. 

Metoden benyttes hovedsageligt, når man forsøger at nå ud til en større målgruppe. Når man 

laver kvantitative undersøgelser, anvender man ofte spørgeskemaer, med simple lukkede 

spørgsmål, således dataene er lettere at generalisere og bearbejde efterfølgende (Olesen & 

Pedersen, 2015). Det er dog afgørende, at man får fat i de rigtige respondenter, således svarene 

er repræsentative (Hansen et al., 2008, s. 43). 

Fordelen ved at benytte sig af den kvantitative metoder frem for den kvalitative er, at 

resultaterne er nemmere at analysere, idet man kan indsætte dataene som grafer og statistikker. 

En anden fordel ved en repræsentativ undersøgelse er, at svarene kan generaliseres, og det er 

muligt at afspejle totalpopulationen (Hansen et al., 2008, s. 43). Når man anvender en 

kvantitativ metode, som et spørgeskema, bruger man lukkede og simple spørgsmål. Dette kan 

være en ulempe, da de svar man får, ikke er dybdegående, og man ikke kan tilføje yderligere 

spørgsmål til svarene. Det vil sige, at der er en risiko for, at undersøgelsen bliver overfladisk, 

hvis man ikke får data fra nok respondenter (Olesen & Pedersen, 2015). 

 

9.3 Adfærdsdesign 

Adfærdsdesign er en metode, som man kan bruge til at skabe forandring i verden. Den bygger 

på den teoretiske retning, der kaldes behavioural economics. Adfærdsdesign er bedre kendt 
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som nudging, hvilket betyder at puffe nogen i en venlig retning (Jan Pries-Heje, 2020, slide 3). 

Et klassisk eksempel er de små fluer i urinalerne, der har fået mænd til at ramme rigtigt (Thaler 

& Sunstein, 2008, s. 4). 

Når man betragter mennesket og dets måde at handle på, så har man overordnet set to systemer 

man handler ud fra. Ifølge nobelpristageren Daniel Kahneman 3 (2011), så er de to systemer 

kendetegnet ved, at system 1 som er det automatiske system der tænker hurtigt, som hvis man 

eksempelvis bliver spurgt hvad er 2+2?, så reagerer system 1 ved at svare 4, uden at tænke. 

Hvis man derimod spørger, hvad er 7x17?, så træder system 2 det refleksive system ind og 

forsøger at beregne det. System 2 er langsomt, indsats- og energikrævende, regelstyret og 

neutral. System 1 er defineret som det rationelle, eksempelvis, at man gerne vil have en flot 

krop. System 2 er det følelsesmæssige, der hellere vil have en lækker kage (Heath, 2011 s. 7-

8). 

Mennesket handler ikke ud fra rationelle beslutninger, men derimod handler de 

følelsesmæssigt. Man kan illustrere det ved en mand på en elefant. System 1 er manden, 

rytteren, på elefantens ryg. System 2 er elefanten. For at skabe en forandring er man derfor 

nødt til, at dirigere rytteren, motivere elefanten og skabe en sti som elefanten og rytteren skal 

følge (Heath, 2011 s. 7-8). Rytteren, som er system 1, analyserer ruten, tænker og planlægger. 

Elefanten, som er system 2, er kraftfuld og følelsesmæssig, så man skal motivere den til at gå 

ad den rette sti, ellers så går den en anden vej. Det vil altså sige, at hvis man kun fokuserer på 

det rationelle i mennesket, eksempelvis ”du skal holde øje med dit klimaaftryk på den her app, 

så du ikke udleder for meget CO2”, så mister system 1 hurtigt fokus. Derimod er det vigtigt at 

man inddrager og motiverer system 2, som repræsenterer ens følelsesmæssige engagement, ved 

at motivere med eksempelvis, at man opnår point, hvis man holder sig under det gennemsnitlige 

klimaaftryk. Sidst men ikke mindst, så skal man skabe en sti, som begge systemer kan følge, 

så det både er rationelt og følelsesmæssigt motiverende (Jan Pries-Heje, 2020, slide 11). 

For at kunne bruge og forstå adfærdsdesign, så tager man udgangspunkt i at mennesket er 

dovent, uintelligent og skal hjælpes i den rigtige retning (Søren Riis, 2021, slide 5). 

Det handler derfor om at skabe et miljø for mennesker, der gør det nemt at træffe den rigtige 

beslutning. Nudging skal være frivilligt. Man benytter nudging de steder, hvor det har 

langsomme eller sene effekter. Eksempelvis hvis man ønsker, at få folk til at stoppe med at 
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ryge. Rygning slår dig ikke ihjel med det samme, men på den lange bane kan det være skadeligt 

for dine lunger og krop (Thaler & Sunstein, 2008 s. 5). 

Priming er et greb som bruges inden for nudging, der forklarer, at hvis man spørger nogen om 

de har tænkt sig at gøre noget, så er chancen for at de rent faktisk gør det højere, end hvis man 

ikke havde sagt noget. Eksempelvis hvis man spørger en person, dagen inden et valg, om de 

har tænkt sig at stemme og vedkommende siger ja, så er der en 25% øget chance for at 

vedkommende stemmer (Thaler & Sunstein, 2014, s. 69-71). Dette greb kan man bruge til at 

skubbe folk i den rigtige retning, ved at minde dem om hvad de burde gøre. 

9.3.1 Gamification 

Et veletableret værktøj til at skabe en “sti til elefanten” er gamification. I gamification 

inddrages elementer fra videospil, med helt specifikke mål for at påvirke brugerens adfærd. 

Gamification opererer ud fra helt simple principper om, at hjernen udløser kemiske agenter, 

såsom dopamin, ved belønninger, og hvilken betydning det har at belønne en bruger, når de 

demonstrerer den ønskede adfærd. Dette betyder i de fleste gamification sammenhænge at man 

designer det “rigtige valg” til også at være det sjove valg. (…)brain scientists the world over 

agree that games’ challenge-achievement-reward loop promotes the production of dopamine 

in the brain, reinforcing our desire to play. (Zichermann & Cunningham, 2011). 

På denne grundsten bygger gamification en tilgang til design, der skaber tilbagevendende 

kunder, højere brugerinteraktion, status og spredning af produktet. Tanken er derfor at inddrage 

User Interface elementer og belønningssystemer fra videospil, i en ikke-spil kontekst. En 

udpræget måde at opnå dette er ved brugen af point i sin platform. 

No matter what your preconception of points may be, they are an absolute 

requirement for all gamified systems. As the designer, it is imperative that you 

value and track every move your players make—even if those scores are only 

visible to you in your management console and not to them. (Zichermann & 

Cunningham, 2011). 

Der findes mange forskellige pointsystemer, og som eksempel har spilgiganten Nintendo to 

separate, men sideløbende pointsystemer. Begge pointsystemer er af typen reedemable points 

(indløselige point), de fungerer som en virtuel valuta af fluktuerende værdi (Zichermann & 

Cunningham, 2011). Ved det første system Gold Points, får du 5% af de penge du har brugt, 
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på Nintendo spil tilbage som point. Gold Points kan herefter bruges til at give en rabat, eller 

hvis man har nok, købe et helt spil udelukkende med optjente point. Det andet system Platinum 

Points, drives ikke af handel, men af brugerinteraktion. Der er Platinum Points at hente ved 

flere forskellige Nintendo platforme, ud over tre app spil, er der My Nintendo hjemmesiden. 

Mens man kan få Platinum Points ved bare at spille på de tre apps, er der også store point puljer 

at få, ved at forbinde sociale netværks profiler til både Nintendo's apps og ved at forbinde My 

Nintendo kontoen. På denne måde sikrer Nintendo at brugeren frivilligt, forbinder kontoer der 

i fremtiden vil facilitere, at Nintendo's spil og brand, vil få yderligere omtale og nye mulige 

brugere. Dette generer ikke brugeren, der har fået point nok til at de kan indløse dem, for 

eksklusive Nintendo præmier, for eksempel deres Nintendo års kalender, der kun kan købes 

for Platinum Points på hjemmesiden (My Nintendo, u.å.). 

En anden måde at tænke point findes ved sammenligning af scorer i en social kontekst, såsom 

likes, upvotes og leaderboards. Denne type er meget udbredt, særligt i mobilspil og apps. Det 

er en form for offentliggørelse af point, som kan have enorm betydning for brugerens følelse 

af status og engagement i produktet. Afhængigt af brugerbasen vil måden leaderboardet 

præsenteres have en stor betydning for hvordan adfærden præges, det er altså vigtigt at kende 

sin brugerbase. Levels and leaderboards are another way to indicate that a player has more or 

less status or achievement in a given game; they can be a powerful tool in your quest for 

engagement. (Zichermann & Cunningham, 2011). 

Badges er endnu et område af gamification hvor status kommer i spil, badges er en visuel 

repræsentation for færdiggørelsen af en opgave, eller opnåelsen af et mål. Trods badges kun er 

en del, af et gamified system og aldrig dets primære fokus, kan det være vigtigt at give spilleren 

klare og tydelige mål at stræbe efter. Her er badges en glimrende måde at visualisere den 

ønskede adfærd såvel som efterfølgende at belønne den. 

 

10. Metode 

10.1 TRIN-Modellen 

For at analysere Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration, så har vi valgt at anvende 

TRIN-modellen som et analytisk værktøj. Vi har helt specifikt valgt at tage udgangspunkt i trin 
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3: Utilsigtede effekter og trin 6: Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologier. Disse 

trin indgår i en analyse af de to funktioner med henblik på at finde ud af, hvor stor en effekt de 

har haft, på at få folk til at handle mere bæredygtigt. 

10.1.1 Diffusion of innovations 

Inden for Diffusion of Innovations har vi valgt at tage udgangspunkt i to af Rogers 

ibrugtagningskategorier, da vi mener, det kan hjælpe os til at analysere, hvorfor der kun er en 

promille af de tilmeldte brugere af den danske Coop apps Dit klimaaftryk, der reelt set bruger 

funktionen. Her vil vi se på, hvilke ibrugtagningskategorier, der kan være relevante at være 

ekstra opmærksomme på, når man vil sprede brugen af Dit klimaaftryk. Hertil vil Moores The 

Chasm være behjælpelig, da den beskriver en af de største udfordringer af spredningen mellem 

ibrugtagningskategorierne. 

 

10.2 Kvantitativ metode 

Vi har taget udgangspunkt i Jeppesen et. al. (2019, s. 268) og deres måde at starte en 

spørgeskemaundersøgelse på, hvor man kan inddele undersøgelsen i tre faser og fire trin. Fase 

1, før, hvorunder første trin er afklaringen af formålet med undersøgelsen og andet trin er 

udvælgelse af segmentet. Fase 2, under, hvor tredje trin er udsendelse af spørgeskemaet og fase 

3, efter undersøgelsen, hvor fjerde og sidste trin er analysen af undersøgelsen. 

I første fase har vi afklaret vores formål og listet hvilke temaer, som spørgeskemaet skal 

indeholde. Det er først og fremmest vores formål at anvende spørgeskemaet til at kunne svare 

på vores første delspørgsmål: Hvordan har funktionen Dit klimaaftryk i den danske Coop app 

medført ændringer i forbrugernes indkøbsvaner?. 

Vi har udvalgt nedenstående temaer, og rækkefølgen er bevist, da vi håber at det vil kunne lede 

til en naturlig tankegang for respondenterne, når de svarer på spørgsmålene. 

• Køber respondenten ind i Coops butikker 

• Anvender respondenten Coops app 

• Anvender respondenten Dit klimaaftryk 

• Ændring af indkøbsvaner hos respondenten 

• Sammenligning af den danske app med den svenske app 
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Vi har valgt at lave et kvantitativt spørgeskema for at indsamle egne data til analysen, da vi 

gerne vil supplere den undersøgelse, som vi har fået adgang til fra Thomas Roland (Roland, T., 

personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13), (se bilag 13), efter funktionen Dit 

klimaaftryk er blevet tilføjet i den danske Coop app. Denne kvantitative undersøgelse gør det 

muligt, for os at få et indblik i, hvad der generelt er gældende for en større gruppe mennesker 

(Jeppesen et al., 2019, s. 286). Der er i spørgeskemaet primært lukkede spørgsmål, men få åbne 

da vi ønsker at få nogle kommentarer fra respondenterne omkring klimafunktionerne i den 

danske Coop app. 

Spørgeskemaet er udarbejdet i Microsoft Forms, som gør det muligt at alle i projektgruppen 

kan samarbejde om opbygningen, samt se de løbende svar fra respondenterne. Forms har et 

standardlayout, som vi har gjort brug af, da det er simpelt og virker overskueligt for 

respondenten at gå sig i kast med. Vi gør det klart fra starten af spørgeskemaet, at alt data bliver 

behandlet anonymt, og skrev en kort præsentation af hvem vi er, hvad vores projekt går ud på 

og en på forhånd tak for hjælpen til at besvarelse af vores projekt. 

Det er vores ønske at nå ud til et bredt segment af befolkningen, hvilket betyder at vi skal være 

opmærksomme på, hvorledes formuleringerne i vores spørgeskema er alsidige og let 

forståelige. Af samme grund har vi valgt at holde os til et minimum af spørgsmål, således at vi 

ikke mister nogle respondenter under deres besvarelse, samt at de ikke mister deres motivation 

til at give brugbare svar. Vi har inddelt vores spørgsmål i tre spørgsmålstyper hvilket er, 

baggrunds-, adfærds- og holdningsspørgsmål, som ifølge Hansen et al. (2008, s. 71) er typer, 

som er gode til at lave en analyse ud fra. 

Når spørgeskemaet er færdigudarbejdet, og klar til at blive sendt ud, har vi valgt at dele det på 

Facebookgrupper, som er udvalgt både på baggrund af relevans for emnet, men ligeledes 

grupper som giver et bredt segment. Årsagen til, at vi anvender Facebook, er for at ramme så 

bredt et segment som muligt, da vi ikke forud for undersøgelsen kan sige, om der er tale om et 

bestemt segment, der gør brug af Coops app. Vi har udarbejdet nedenstående introbrev, som 

ifølge Hansen et al. (2008, s. 25) er god skik, og det kan medføre flere respondenter til 

spørgeskemaet. Vi satte det i vores opslag på Facebook sammen med et link til spørgeskemaet, 

og det lød således: 

Vi er en gruppe universitetsstuderende fra Roskilde Universitet, som er i gang 

med et projekt, der vil undersøge om forbrugeres indkøbsvaner bliver påvirket af 
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oplysninger omkring dagligvarers klimabelastning. Vi ville sætte pris på hvis I 

vil bruge 2-3 minutter af jeres dag på at svare på vores spørgeskema. 

Tak for jeres tid. Rigtig god dag. 

I den anden fase, hvor vi skal sende spørgeskemaet ud, er vi opmærksomme på, at eventuelle 

bias og at en mangel på repræsentativitet kan opstå, idet vi har delt spørgeskemaet på vores 

private Facebook profiler. Vores projektgruppe ligger i omtrent samme segment, og derfor er 

der en risiko for at et flertal af respondenter fra samme segment forekommer. Derudover har 

vi i mente, at selvom vi rækker ud til vores ønskede segment, så kan der være nogle grupper, 

som ikke er interesseret i at svare på spørgeskemaer. 

Den tredje fase er analysen af vores data, og dette bliver uddybet i vores analyseafsnit 11.1. 

 

10.3 Adfærdsdesign 

Vi benytter os af adfærdsdesign som et analyseredskab, med henblik på at forstå forbrugerens 

adfærd i en given indkøbssituation. Som en del af analysen og diskussionen vil vi inddrage 

teoretiske perspektiver om adfærdsdesign fra Münster (2017) og Kahneman (2011) jævnfør 

system 1 og 2, samt Thaler og Sunsteins (2014) teori om nudging. 

10.3.1 Gamification 

Vi vil udelukkende undersøge Dit klimaaftryk funktionen, da der ikke var gamification at finde 

i Bæredygtighedsdeklaration. Vi undersøger Dit klimaaftryk for hvordan den allerede benytter 

gamification. I den forbindelse ser vi nærmere på, hvilke former for gamification der benyttes, 

samt hvilken effekt disse kunne have. Herefter vil vi undersøge om yderligere gamification af 

funktionen ville kunne være fordelagtigt for spredningen af funktionen. Vi tager udgangspunkt 

i Gamification by design, Implementing game mechanics in web and mobile apps af Gabe 

Zichermann og Christopher Cunningham (2011). 

 

11. Analyse 
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Både Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration tilbyder forbrugeren, en mulighed for at 

blive mere opmærksom på deres indkøbsvaner. Dit klimaaftryk har fokus på, at man skal have 

et generelt overblik over ens samlet indkøb, hvor man kan se ens ugentlige klimaaftryk jævnfør 

de varer man har købt. Bæredygtighedsdeklaration har hovedsageligt fokus på, at man skal 

kunne scanne hver enkelt vare i supermarkedet og få en bedømmelse om hvor bæredygtig varen 

er ud fra ti bæredygtighedspunkter. Begge funktioner anvender altså to forskellige tilgange til, 

at få deres forbrugere til at handle mere bæredygtigt. Dit klimaaftryk er overordnet, generel og 

ikke omfattende når det kommer til hvert enkelt produkt, hvorimod Bæredygtighedsdeklaration 

er detaljeret, dybdegående og meget omfattende omkring hver enkelt varer. 

 

11.1 Analyse af spørgeskema 

Vi har som en del af vores arbejde udført et spørgeskema (se bilag 3), som vi valgte efter ni 

dage og 74 besvarelser, at lukke for indsamlingen af respondenters svar for så at gå i gang med 

dataanalysen. Spørgeskemaet blev lagt op på fire bæredygtighedsgrupper, fire spørgeskema 

grupper og gruppemedlemmernes private profiler på Facebook. Det var et bevidst valg at søge 

bæredygtighedsgrupper, da vi på forhånd igennem e-mailkorrespondance med Coop Danmarks 

CSR-chef, Thomas Roland, havde fået at vide, at det kun var 3000 ud af 1,2 millioner brugere 

af den danske Coop app, som dagligt benyttede appens funktion Dit klimaaftryk (Roland, T., 

personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13), (se bilag 13). Formålet ved at søge 

respondenter, som på forhånd går meget op i bæredygtighed og klima var, at det ville øge vores 

chancer for at få fat i nogle brugere, der helt reelt havde anvendt Dit klimaaftryk funktionen. 

Vi anerkender ligeledes, at vores spørgeskema i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at give et fuldt 

repræsentativt billede af, hvordan Dit klimaaftryk har påvirket danskernes indkøbsvaner, men 

det tydeliggør alligevel nogle specifikke tendenser og problematikker. 

De første to spørgsmål i vores spørgeskema lød på, hvilket køn respondenten havde og hvilken 

aldersgruppe de tilhørte (se bilag 4 og 5). Ud af de tre spørgsmålstyper som Hansen et al. (2008, 

s. 71) beskriver, så hører disse to indledende spørgsmål under kategorien baggrundsspørgsmål. 

Vores hensigt med at inddrage dem var at finde ud af, om der potentielt er en korrelation 

mellem hvilket køn og alder man har, og om hvorvidt man benytter sig af Dit klimaaftryk. 

Fordelingen mellem kvindelige og mandlige respondenter var meget ligelig i vores 
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spørgeskema. 51% af respondenterne var kvinder og 43% var mænd. Derudover var der 5% 

som svarede, at de var non-binær (afrundet i hele procenter). 

Det tredje spørgsmål i vores spørgeskema omhandlede, hvilken by respondenterne boede i og 

er derfor også tilhørende kategorien baggrundsspørgsmål (se bilag 6). Tanken med dette 

spørgsmål var at se, om der var en sammenhæng eller tendens mellem hvor respondenten boede 

henne, og om hvorvidt de bruger Dit klimaaftryk. Formålet med dette spørgsmål var at 

undersøge, om der var en sammenhæng mellem området vores respondenter kommer fra, og 

deres vaner med at købe mere bæredygtigt, og herunder om de gør brug af funktionen Dit 

klimaaftryk. Det kunne også være interessant at se, om man kunne se en sammenhæng på 

respondenternes økonomi taget ud fra det område de bor i, og hvor bæredygtigt de handler. 

Dette kommer fra en hypotese vi havde omkring, at mere velhavende forbrugere også har og 

vælger at bruge flere penge på bæredygtighed.  

Det fjerde, femte og sjette spørgsmål fra vores spørgeskema fungerer som frasorterings 

spørgsmål, der skal sortere de respondenter fra, som enten ikke handler i Coops butikker, ikke 

bruger Coops app eller ikke gør brug af Dit klimaaftryk funktionen. Disse tre spørgsmål hører 

ligeledes til under kategorien adfærdsspørgsmål, som (Hansen et al, (2008, s. 71) beskriver. 

Det fjerde spørgsmål i vores spørgeskema lød på, om respondenterne i det hele taget handlede 

i Coops supermarkeder (se bilag 7). Formålet med dette spørgsmål var at sortere de 

respondenter fra, som ikke kunne give os relevant data omkring Coop Danmark. 86% af vores 

respondenter svarede, at de handlede i Coops supermarkeder. De resterende 14%, som svarede 

at de ikke gjorde, blev her sorteret fra og for deres vedkommende sluttede spørgeskemaet ved 

dette spørgsmål. Derved var det udelukkende de 86%, som kunne gå videre til det næste 

spørgsmål. 

Spørgsmål fem handlede om hvorvidt de tilbageværende respondenter generelt benytter sig af 

Coops app (se bilag 8). Her blev der yderligere sorteret nogle respondenter fra idet 58% af de 

tilbageværende respondenter fra sidste spørgsmål svarede nej. Spørgeskemaet sluttede derved 

for disse respondenter, og det var kun de 42%, som svarede ja, der kunne gå videre til næste 

spørgsmål. 

Det sjette spørgsmål fra spørgeskemaet og det tredje frasorteringsspørgsmål lød på, hvorledes 

de respondenter, som benytter sig af Coop app også bruger funktionen Dit klimaaftryk (se bilag 

9). Ved det her spørgsmål i spørgeskemaet er der kun 27 ud af de oprindelige 74 respondenter 
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tilbage, og ud af dem er det kun fem som svarer, at de har brugt Dit klimaaftryk funktionen. 

Denne frasortering af de oprindelige 74 respondenter helt ned til blot fem, er en tydelig 

indikator på, at der ikke er mange danskere, som benytter Dit klimaaftryk. Dette stemmer 

overens med hvad Thomas Roland, CSR-chef for Coop Danmark fortalte om, at der ud af 

350.000 brugere, som har givet Coop godkendelse til at analysere deres indkøbsdata, kun er 

3000, der reelt set dagligt går ind og kigger på deres klimaaftryk på appen (Roland, T., 

personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). 

Grundet at så få af vores respondenter anvender Dit klimaaftryk betyder det, at vi ikke kan 

analysere og konkludere på om der er en sammenhæng mellem den gruppe af respondenter og 

vores første baggrundsspørgsmål. 

Spørgsmål syv i vores spørgeskema gik ud på at undersøge, hvorvidt funktionen Dit 

klimaaftryk, havde påvirket adfærden hos de respondenter, som anvendte den (se bilag 10). Da 

spørgsmålet forsøger at undersøge om Dit klimaaftryk har ændret respondenternes adfærd, går 

det under kategorien, adfærdsspørgsmål. 

Vi valgte her at give respondenterne mulighed for at komme med deres egen bedømmelse ud 

fra en score mellem et til ti. Det betød, at funktionen Dit klimaaftryk ikke havde haft nogen 

indflydelse på respondenternes indkøbsvaner, og ti betød, at vedkommendes indkøbsvaner 

havde ændret sig markant. De fem respondenter fra vores spørgeskema, som benyttede Dit 

klimaaftryk funktionen har samlet set givet en gennemsnitlig bedømmelse på 2,6 ud af ti. Ud 

fra det kan vi konkludere at Dit klimaaftryk ikke har formået at påvirke vores respondenters 

indkøbsvaner. 

For at undersøge hvordan dette kan være, så har vi i spørgsmål otte spurgt respondenterne, om 

der var noget, som de synes kunne være bedre ved Dit klimaaftryk (se bilag 11). Spørgsmålet 

har til formål at undersøge respondenternes personlige holdninger og meninger, og derfor går 

det ind under kategorien holdningsspørgsmål (Hansen et al. 2008, s. 71). 

Der var to respondenter, der svarede nej og to som ønskede, at funktionen skulle være mere 

detaljeret. Det nævnes ligeledes fra en respondent, at vedkommende har et ønske om, at Dit 

klimaaftryk gav mere information om selve klimaaftrykket for hver enkelt fødevare i 

supermarkedet. Således man som kunde kan vælge klimavenligt direkte i butikken. Det tyder 

her på, at nogle af vores respondenter ville foretrække den mere specifikke tilgang, som Coop 

Sverige har taget frem for den mere overordnede tilgang, som Coop Danmark har. 
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Det sidste spørgsmål i spørgeskemaet præsenterede Bæredygtighedsdeklaration, og hvordan 

man her i modsætning til Dit klimaaftryk funktionen, kan scanne hver enkelt varer i 

supermarkedet, for at se hvor bæredygtige de er ud fra ti generelle bæredygtighedspunkter (se 

bilag 12). Ligesom spørgsmål otte så har det til formål at undersøge respondenternes egne 

holdninger. Derfor hører det under kategorien holdningsspørgsmål. 

Spørgsmålet lød helt konkret på, om respondenterne ville finde denne funktion brugbar, hvis 

den eksisterede i den danske Coop app. Vi var bevidste om, at vi gerne ville have et mere 

nuanceret svar, således, at vi kunne skelne mellem i hvor høj grad respondenterne ville finde 

det relevant. Derfor gav vi respondenterne mulighed for enten at svare "nej", "en anelse", "ja", 

"meget" og "i højeste grad". To af de fem tilbageværende respondenter svarede "i højeste grad" 

hvor de resterende tre svarede "en anelse". Til trods for at kun fem respondenter ikke er 

tilstrækkelig data til at være udtryk for en overordnet tendens, så viser dette, at brugerne af Dit 

klimaaftryk er enige i, at Bæredygtighedsdeklarations mere præcise tilgang umiddelbart ville 

være at foretrække. 

 

11.2 Analyse af funktionen Dit klimaaftryk 

11.2.1 Trin 3: Utilsigtede effekter af Dit klimaaftryk 

De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative. For eksempel at en 

vindmølle støjer og ødelægger udsigten. Man kan skelne mellem utilsigtede effekter, 

som har karakter af risici, nogle som skyldes designfejl og endelig nogle som skyldes 

økonomiske hensyn. (Jørgensen, 2020, s. 8). 

Vi vil fokusere på utilsigtede effekter indenfor kategorierne designfejl, risici og vedvarende 

effekter med udgangspunkt i Dit klimaaftryk. Som nævnt i redegørelsen, kan man i Dit 

klimaaftryk scrolle ned for at se hvilke varegrupper der procentuelt optager CO2-forbruget, som 

vist i figur 3. Dette giver en vejledende oversigt over om man eventuelt handler for meget af 

en varegruppe, som har særlig høj CO2-udledning, for eksempel ”kød, fisk og plantebaseret” 

(Det Etiske Råd, 2011). 

Der er flere utilsigtede effekter vedrørende designet af Dit klimaaftryk, og en af de helt store 

er, at man ikke kan se klimaaftrykket for hver enkelt varer, man har købt. Man kan i stedet for 
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kun se ens klimaaftryk inden for otte overordnede varegrupper, som hver især ligeledes har 

nogle underkategorier af varegrupper. Der er eksempelvis en overordnet varegruppe der hedder 

"kød, fisk og plantebaseret", som har en underkategori der hedder "plantebaseret og øvrige", 

hvor klimaaftrykket for alle de plantebaseret produkter man køber kommer ind sammen. Der 

er dog stor forskel på om man køber soja,- mandel,- eller havremælk, da vandforbruget på 

eksempelvis mandelmælk er på 371 liter vand per liter mandelmælk, hvorimod der kun bruges 

28 liter vand per liter sojamælk (Marinova & Bogueva, 2021). Det er derfor ikke tilstrækkeligt, 

at man kun kan se én varegruppe, der hedder plantebaseret, da dette foruden den plantebaserede 

mælk også involverer plantebaseret smør, -kød og andre produkter. Det kan derfor være svært 

at skabe overblik og gennemsigtighed ud fra de data, som man på nuværende tidspunkt får 

oplyst gennem Dit klimaaftryk. Hvis kunden ønsker at sænke sit overordnede CO2-forbrug, så 

kan det være svært at gennemskue, hvilke produkter man skal skære fra. For eksempel, så vil 

det være problematisk i Dit klimaaftryk at gennemskue hvilke plantebaserede produkter der har 

en høj CO2-udledning og hvilke der har en lav. 

Denne utilsigtede effekt kan dog gradvist blive gjort mindre og mindre idet, at Coop Danmark 

fortsat forsøger at opdele deres varer i mindre og mindre varegrupper for at få mere præcise 

beregninger (Roland, 2020-b, s. 3). 

En yderligere utilsigtet effekt vedrørende designet af Dit klimaaftryk er, at man først ser sit 

klimaaftryk på bagkant, hvilket vil sige, efter man har købt produkterne og er gået ud af 

butikken. Man kan argumentere for, at dette er en design fejl, idet det ikke vejleder brugeren i 

indkøbssituationen i supermarkedet. En potentiel løsning på denne utilsigtede effekt kunne 

være, at man kunne scanne varen, inden man køber den, for at få indblik i, om man burde købe 

den eller ej. Denne metode er brugt i Bæredygtighedsdeklaration. 

En anden utilsigtet effekt vedrørende Dit klimaaftryk er, at man ved kassebetaling skal være 

medlem af Coop Danmark, for at dataene for ens indkøb kommer ind på Dit klimaaftryk. Dette 

er et problem for de mennesker som ikke vil betale for at være medlemmer af Coop Danmark. 

Man kan argumentere for, at denne type utilsigtede effekt er en vedvarende effekt idet at den 

konstant er der, hvis man vil anvende funktionen Dit klimaaftryk. På nuværende tidspunkt er 

det kun muligt for brugere der ikke er medlem af Coop at få oplyst deres klimaaftryk i Dit 

klimaaftryk, hvis de handler med “scan & betal" funktionen i supermarkederne (Coop 

Danmark, u.å.-b). Selvom forbrugerne i stigende antal bruger “scan & betal”, så er det stadig 

størstedelen der handler deres varer ved kassen (Ritzau, 2020-a). Desuden er det problematisk 
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at handle mange varer ind og betale ved "scan & betal" idet, at der er begrænset plads. Det 

skyldes at "scan & betal" er tiltænkt hurtige indkøb med få varer. Hvis forbrugere der ikke er 

medlem af Coop Danmark er nødsaget til udelukkende at handle med "scan & betal", for at få 

deres data ind på Dit klimaaftryk funktionen, kan det medføre, at de fravælger funktionen. 

Det kan skyldes at de overhovedet ikke bruger "scan & betal", eller at de kun bruger det til at 

købe varer en gang imellem. Denne utilsigtede effekt kan udvikle sig til en barriere for 

udbredelsen af Dit klimaaftryk. Det kan ligeledes medføre, at man får et skævt indtryk af, hvor 

højt eller lavt ens klimaaftryk er (Ritzau, 2020-a). 

Årsagen til at denne specifikke utilsigtede effekt er ukendt, men det kan skyldes manglende 

viden. Det kan være at der ikke er blevet foretaget en tilstrækkelig brugerundersøgelse forud 

for udviklingen af Dit klimaaftryk, og derved er der opstået en manglende viden om 

forbrugerens egentlige behov. Det kan ligeledes være manglende ressourcer - der er ikke afsat 

nok penge af til at man kan udvikle det fuldendte produkt (Jørgensen, 2020, s. 8). 

En anden utilsigtet effekt vedrørende Dit klimaaftryk hører ind under kategorien risici 

(Jørgensen, 2020). Den utilsigtede effekt er, at man ikke kan vide præcist hvilke varer der 

vægter højt på ens klimaaftryk. Det er en risiko ved teknologien, idet man kan risikere at få et 

forkert indtryk af ens indkøbsvaner. Det kan eksempelvis være, at man tror man vælger det 

mest bæredygtige produkt, uden at gøre det. Ligesom i førnævnte eksempel med plantebaseret 

mælk, hvor man handler mandelmælk uden at vide, at sojamælk er et bedre alternativ 

(Marinova & Bogueva, 2021). Såfremt man kunne gå et skridt længere i funktionen og se hvilke 

varer der udleder x-antal CO2, så vil det for forbrugeren være nemmere at gøre en forskel og 

tage et aktivt valg mod en grønnere fremtid. 

11.2.3 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af Dit klimaaftryk 

Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte 

om hvilke forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at 

teknologien bliver udbredt. (Jørgensen, 2020 s. 10). 

Ifølge Coop Danmark så kommer 20% af danskeres samlede klimaaftryk fra de varer der købes 

i supermarkederne, og derfor ønsker Coop at inspirere forbrugere til at handle mere bæredygtigt 
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(Coop Danmark, u.å.-b). Coop mener dog ikke at løsningen er, at man skal sætte klimamærker 

på diverse varer, men i stedet for skal problemet løses digitalt (Roland, 2020-a). 

Vi har kigget nærmere på Coop Danmark efter lanceringen af funktionen Dit klimaaftryk og 

ifølge Thomas Roland CSR-chef for Coop Danmark, så er der omkring 1,2 millioner 

mennesker der bruger den danske Coop app. Ud af dem er der 350.000 brugere som har givet 

Coop tilladelse til at analysere deres indkøbsdata med henblik på, at de skal kunne se deres 

klimaaftryk i funktionen Dit klimaaftryk. Ud af de 350.000 brugere er det dog kun 3000 der 

reelt set går ind og kigger dagligt på deres klimaaftryk i appen. Roland argumenterer ud fra 

dette, at funktionen Dit klimaaftryk derfor mere er blevet et redskab til de kunder, der i forvejen 

er opmærksomme på deres indkøbsvaner fremfor, at det er en funktion som lokker nye 

forbrugere til (Roland, T., personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). 

11.2.3.1 Barrierer for udbredelsen af Dit klimaaftryk 

Diffusion of Innovations 

Ved hjælp af Rogers (1983) Diffusion of Innovations ibrugtagerkategorier, vil vi undersøge 

hvorfor der ud af de 350.000 brugere, kun er 3000 der dagligt anvender den forholdsvis nye 

funktionen Dit klimaaftryk på appen. 

Ifølge Thomas Roland: 

Så er det både unge og midaldrende forbrugere, som er overrepræsenteret blandt brugerne. 

Desuden er andelen af brugere fra de store byer og landdistrikterne den samme. Så 

klimanysgerrigheden er stor hos os alle. (Roland, 2020-a). 

Det er hovedsageligt unge og midaldrende mennesker, som anvender den danske Coop apps 

funktion Dit klimaaftryk. Dette passer godt med to af Diffusion of Innovations 

ibrugtagerkategorier kaldet de innovative og de tidlige ibrugtagere (Rogers, 1983, s. 258-259). 

Derfor kan man argumentere for, at det er de tidlige ibrugtagerer, som er majoriteten af de 3000 

aktive brugere. De tidlige ibrugtagere er defineret ved, at de ofte er mere intelligente, bedre til 

at omstille sig til forandring, mere ressourcestærke og er højere uddannet end 

ibrugtagerkategorien tidlige majoritet (Rogers, 1983, s. 251-258). Ud fra dette kan man 

argumentere for, at de som har taget funktionen Dit klimaaftryk til sig, muligvis er folk af højere 
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social rang, med flere ressourcer og højere uddannelse. Dette forklarer hvorfor de så også har 

både viden og ressourcer til at handle mere klimabevidst. 

 

The Chasm 

Når man taler om spredning af innovation, eller teknologier, så er det altid en generel 

udfordring at komme fra de tidlige ibrugtagere til den tidlige majoritet. Dette kaldes for The 

Chasm, og det er her hvor innovationsspredningen går i stå (Moore, 1991, s. 13). Dit 

klimaaftryk er en funktion der inviterer brugeren til at ændre sin adfærd, hvilket kan være med 

til at gøre den mere udfordrende at udbrede, dette kaldes discontinuous innovation (Moore, 

1991, s. 8). 

Når en innovation når til at skulle sprede sig fra de tidlige ibrugtagere til den tidlige majoritet, 

så skal den først og fremmest gøres lettere at bruge, for ellers kommer den tidlige majoritet 

aldrig til at tage innovationen til sig (Moore, 1991, s. 14). 

En anden årsag til, at der er en risiko for, at Dit klimaaftryk funktionen ikke bliver taget til sig 

af den tidlige majoritet er, hvis forbrugerne ikke anvender den jævnligt og derfor glemmer at 

gå ind og følge med i deres klimaaftryk (Moore, 1991, s. 14). Se yderligere analyse af det i 

afsnit 11.2.3. Når man skal bevæge sig fra de tidlige ibrugtagere til den tidlige majoritet, så er 

man ligeledes nødt til at undersøge hvilke funktioner, der skal til for at få den tidlige majoritet 

til at anvende innovationen. Dette beskriver Moore (1991) som bowlingbanen, hvor man skal 

ramme én kegle (et element) ad gangen (Se figur 9) (Moore, 1991, s. 57). I forbindelse med 

Dit klimaaftryk funktionen vil det sige, at man skal forsøge at analysere hvilke punkter, der 

kunne være bedre, for at få flere brugere til at anvende funktionen. 

Der findes angiveligt ikke et enkeltstående svar på, hvordan man kan få flere brugere, specifikt 

den tidlige majoritet, til at anvende funktionen Dit klimaaftryk, men der findes dog forskellige 

metoder og tiltag man kan forsøge sig med. 

Et bud kunne være, jævnfør Moore (1991), at man først og fremmest kigger på nogle af de 

funktionaliteter, som kunne gøre det mere attraktivt for brugerne at tage funktionen til sig. På 

nuværende tidspunkt, så bruges appen primært til ”scan & betal”. 
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Man kan argumentere for, at såfremt at appen kunne scannes hos kassemedarbejderen, uden at 

være medlem, og derved få overført data til appen, så ville det også give et mere realistisk 

billede af ens forbrug. Det vil sige, at hvis kunden kunne få data om deres klimaaftryk hver 

gang de handlede, så ville de få et mere realistisk billede af hvordan deres CO2-forbrug de facto 

så ud, og på den måde kunne det være mere interessant at følge klimaaftrykket. 

Et andet tiltag man kunne anvende for at gøre funktionen Dit klimaaftryk mere attraktiv for den 

tidlige majoritet er, at gøre appen mere specifik omkring de individuelle varer man købte. Som 

tidligere nævnt så inddeler appen varerne ind i kategorier, eksempelvis plantebaseret, men qua 

at der er stor forskel på hvor meget vand, der skal til at producere mandelmælk kontra 

soyamælk, så giver dette indblik et meget overfladisk billede af ens forbrug, og det kan være 

svært at ændre sin adfærd ud fra dette. 

Brugerne af appen er, ifølge Roland fordelt ud over hele landet (Roland, 2020-a). Et tiltag 

kunne derfor være, at man fra Coop Danmarks side indfører et gennemsnitligt klimaaftryk i 

forhold til det område man bor i. Det vil give forbrugere et mere realistisk billede af hvordan 

folk i ens omkreds handler. 

11.2.3.2 Drivkræfter for udbredelsen af Dit klimaaftryk 

Der er flere drivkræfter for udbredelsen af Dit klimaaftryk. En af disse drivkræfter kommer fra 

Coop selv. Coop Danmark har gjort klima og bæredygtighed til en af deres store mærkesager 

og i forlængelse heraf har de sat et mål om at deres egen driftaktivitet skal være CO2 positiv 

inden året 2030 (Coop Danmark, u.å.-b). For at opnå dette ambitiøse mål, så har Coop Danmark 

fremsat syv vigtige indsatsområder, som de vil fokusere på. Et af disse områder er kaldet 

"kunder og butikker", hvor fokuset er på, at få Coops kunder til at handle mere bæredygtigt via 

funktionen Dit klimaaftryk i den danske Coop app (Coop Danmark, u.å.-b). 

Idet at Dit klimaaftryk funktionen er et af de syv indsatsområder, kan der argumenteres for at 

Coop Danmark har en stor interesse i at få implementeret og udbredt funktionen så godt som 

muligt, for at de kan opnå deres ambitiøse klimamål inden 2030. Coop Danmark er derved en 

stor drivkraft for udbredelsen af denne teknologi. 

En anden drivkraft for udbredelsen af den danske Coop apps Dit klimaaftryk funktion er det 

faktum at danskere bliver mere og mere opmærksomme på det globale klima problem og 

specielt deres eget personlige klimaaftryk (Ritzau, 2021-b). 
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Nye undersøgelse viser ligeledes, at klimaet og miljøet spiller en større og større rolle for hvem 

vælgere stemmer på til kommunalvalg eller folketingsvalg. Det viser sig endda, at klimaet og 

miljøet er gået hen og blevet det punkt, som flest mennesker angiver som deres førsteprioritet, 

når det kommer til valg (Giese Jakobsen & Baes-Jørgensen, 2021). Dette er en stigende 

tendens. Ser man tilbage til forrige valg, så har antallet af vælgere, som stemmer ud fra klima 

og miljø aldrig været højere end det er i dag (Giese Jakobsen & Baes-Jørgensen, 2021). Denne 

stigende interesse for klima, miljø og personligt klimaaftryk er helt bestemt en drivkraft for 

udbredelsen af Dit klimaaftryk. Derudover viser det, at der er et helt konkret ønske fra 

borgernes side om, at vi skal og bør gøre noget for klimaet og miljøet. 

Ud fra dette kan man argumentere for, at der er et helt reelt behov for funktionen Dit klimaaftryk 

idet, at den giver borgere mulighed for at se deres eget klimaaftryk ud fra de varer de køber. I 

forlængelse heraf bør der være mange danske borgere, som aktivt anvender Dit klimaaftryk 

funktionen, men det er ikke tilfældet. Vi ved, at der kun er omkring 3000 brugere, der rent 

faktisk benytter funktionen Dit klimaaftryk dagligt (Roland, T., personlig kommunikation, 6. 

december 2021), (se bilag 13). Det kan diskuteres, hvorfor dette er tilfældet, specielt når der er 

en stærk drivkraft for udbredelsen af Dit klimaaftryk i den stigende interesse for klima og miljø 

hos de danske borgerer. 

 

11.2.4 Gamification i den danske Coop app 

11.2.4.1 Badges/træer 

Gamification har evnen til at være en stor drivkraft for udbredelsen af en teknologi, men det 

kræver, at den bruges målrettet. Der findes to gamification greb i Dit klimaaftryk funktionen. 

Ved det første greb har brugeren mulighed for at “plante et træ” i en virtuel have, når de vælger 

en ny klimavane at stræbe efter. Denne form for visuel anerkendelse af et tydeligt mål, kendes 

som badges i gamification. Badges virker bedst i en social kontekst hvor brugeren kan vise 

frem hvor mange badges de har. 

For game designers, badges are an excellent way to encourage social promotion 

of their products and services. Badges also mark the completion of goals and the 

steady progress of play within the system. (Zichermann & Cunningham, 2011, s. 

55). 
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Det er dog ikke tilfældet i Dit klimaaftryk, det er ikke muligt at se andres, eller at dele eget 

fremskridt med samlingen af træer. Brugeren kan knap nok se deres egne træer, for kun på 

siden hvor der vælges nye klimavaner er de til at finde. Dette føles som en designfejl, da 

strukturen af Dit klimaaftryk er bygget således at græsplænen træerne plantes på, er i bunden 

af hver eneste side. Det virker derfor som om træerne forsvinder i stedet, og den visuelle 

funktion træet kunne have haft, er tabt med det samme (Zichermann & Cunningham, 2011). 

Nedenfor på figur 10 og 11 ses de omtalte træer. Det er den samme konto på begge billeder, 

og her ses det at træerne ikke er at finde i resten af Dit klimaaftryk. 

 

Figur 10: Her repræsenteres brugens klima-vaner i form af 

træer (screenshot af appen fra privat telefon).. 

 

Figur 11: Trods det er samme konto, og brugerfladen 

tilsyneladende er lavet til det, kan træerne ikke findes 

andetsteds end dine klimavaner (screenshot af appen fra 

privat telefon).. 

11.2.4.2 Leaderboards 

Det andet gamification greb der benyttes i Dit klimaaftryk er en form for leaderboard (Se figur 

2). Her sammenlignes brugeren (repræsenteret ved søjlediagrammer) med den gennemsnitlige 

Coop-kunde (repræsenteret ved den stiplede linje). Der er i leaderboardet tale om direkte 

sammenligninger, som ifølge Zichermann and Cunningham (2011) er en meget konkurrence 
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drevet tilgang, som kan være en enorm motivator for personlig forbedring. Det er dog ikke alle 

der trives bedst under denne form for direkte sammenligning. 

Da målet er at fange og engagere så mange brugere som muligt ved at gøre det sjovt at “spille 

med”, skulle også denne funktion have fungeret i en social sammenhæng. Typisk med 

funktionalitet for at kunne dele, eller endda prale med hvor gode de har været til at handle 

bæredygtigt/klimavenligt. For yderligere at promovere interaktioner, ville der oftest være 

benyttet hvad der ifølge Zichermann og Cunningham (2011) beskrives som et no-disincentive 

leaderboard (ikke afskrækkende). Ideen her at de lavere rangerende brugere ikke skræmmes 

væk af hvor “dårlige” de er i forhold til resten af leaderboardet. Dette opnås ved at præsentere 

et relativt learderboard hvor brugeren ser pladserne umiddelbart foran og bag dem, der skabes 

et tydeligt og realistisk mål for fremskridt, den næste plads op på listen. Den direkte 

sammenligning hos den nuværende model kan have negative konsekvenser for 

brugerinteraktion. Med den direkte sammenligning med gennemsnittet, kan der potentielt opstå 

episoder hvori brugeren kan føle sig angrebet eller beskyldt over at være “dårlig” i 

sammenligning med gennemsnittet. 

Vi kan konstatere at begge nuværende gamification greb i Dit klimaaftryk ikke lykkedes, idet 

der ikke bliver skabt ejerskab eller tilbagevendende interesse ved de to funktioner. Det kunne 

dog muligvis være anderledes i fremtiden, da appen er meget udbredt, og kun Dit klimaaftryk 

funktionen mangler opmærksomhed. Det handler derfor blot om, at brugerne skal engageres. 

En måde at lykkedes på, kunne være igennem implementeringen af sociale komponenter til 

appen. Eksempelvis funktionalitet der lader brugeren vise sin samling af træer frem til andre 

brugere, eller at poste sit klimaaftryk på de sociale medier. Alternativt kunne brugeren gives 

redeemable points, baseret på deres klimaaftryk, de kunne indløse for rabatter, goder eller 

andre fordele. 

 

11.3 Analyse af funktionen Bæredygtighedsdeklaration 

11.3.1 Trin 3: Utilsigtede effekter af Bæredygtighedsdeklaration 

Den svenske Coop apps Bæredygtighedsdeklaration er en mere avanceret og detaljeret udgave 

af den danske Dit klimaaftryks funktion, forstået ved, at man kan scanne hver enkelte vare i 

supermarkedet for at få et dybere indblik i varens ”bæredygtighed”, som er en tilsigtet effekt. 
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Bæredygtighedsdeklaration har dog flere negative utilsigtede effekter. En af de utilsigtede 

effekter er ifølge Thomas Roland CSR-Chef for Coop Danmark, at kun 33% af Coop Sveriges 

varesortiment, på nuværende tidspunkt kan scannes med Bæredygtighedsdeklaration (Roland, 

T., personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). Det betyder, at to ud af tre 

gange hvor forbrugere scanner en varer, så er der ingen data til rådighed omkring dets 

bæredygtighed (Figur 12). Det kan frustrere forbrugerne i længden, og medføre at de stopper 

med at anvende Bæredygtighedsdeklaration til trods for, at de faktisk godt vil købe 

bæredygtigt. 

 

Figur 12: Viser et produkt der er blevet scannet, hvor der ikke er nogen data tilgængelige (screenshot af appen fra privat 

telefon). 

Roland supplerer ligeledes med en anden utilsigtet effekt omkring Bæredygtighedsdeklaration. 

Han mener, at de ti bæredygtighedspunkter der oplyses, kan risikere at være for mange 

informationer at få, for at danne et overblik over, om man burde købe en vare eller ej (Roland, 

T., personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13) (Se figur 13). 

Bæredygtighedsdeklaration har eksempelvis bæredygtighedspunkter omkring både 

antibiotikaforbruget og lokalbefolkningen af en varer. Det er typisk ikke de punkter man tænker 

på i forbindelse med bæredygtighed, og derfor kan det være svært for en forbruger at vurdere 

hvor meget vægt, de skal lægge på disse kategorier. Denne utilsigtede effekt hører under 
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kategorien vedvarende effekter i det, at den konstant vil være der, når man anvender den 

svenske Bæredygtighedsdeklaration. 

 

Figur 13: Viser hvordan det ser ud når man har scannet en varer og får  

oplyst dens bæredygtighed ud fra de ti bæredygtighedspunkter (screenshot af appen fra privat telefon). 

 

Roland oplyser om en anden utilsigtet effekt vedrørende den svenske 

Bæredygtighedsdeklarations indre mekanismer og processer. Det er en utilsigtet effekt som 

kommer ud fra, hvordan Bæredygtighedsdeklaration bedømmer sine varer. Roland siger, at 

hvis et produkt er blevet produceret i Sverige, så vil det altid automatisk få den bedste 

bæredygtighedsscore indenfor kategorien arbejdsforhold, fordi de mener at, de selv har styr på 

det. Dette ekskluderer altså muligheden for, at der kunne være et problem ved 

arbejdsforholdene på en svensk arbejdsplads. Det kan dog være, at de i få tilfælde ikke har styr 

på det, men her vil produktet alligevel få den bedste scorer (Roland, T., personlig 

kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). Derudover benytter 

Bæredygtighedsdeklaration sig af en del overordnede data til sine bæredygtighedsberegninger, 

såsom oprindelseslandets overordnede bæredygtighedsscore og om landet er en del af EU eller 

ej (Coop Sverige, 2021-b). Dette medfører, at den svenske Bæredygtighedsdeklaration i mange 

tilfælde ikke kigger på det enkelte produkts bæredygtighed, men derimod på hvilket land det 
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kommer fra. En konsekvens af dette kan medføre, at et produkt, som kommer fra et dårligt 

scoret land automatisk, får en ringe bæredygtighedsscore, til trods for faktisk at være 

produceret meget bæredygtigt. Denne utilsigtede effekt stiller derfor spørgsmålstegn ved, i 

hvor høj grad hvorvidt man i virkeligheden kan stole på de informationer som 

Bæredygtighedsdeklaration oplyser. 

 

11.3.2 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af 

Bæredygtighedsdeklaration 

11.3.2.1 Barrierer for udbredelsen af Bæredygtighedsdeklaration 

Bæredygtighedsdeklaration er forholdsvis ny (april 2021), og der kan derfor stadig være en 

mangel på kendskab til den blandt de svenske borgere. Thomas Roland nævner også fra sin 

egen erfaring, at Bæredygtighedsdeklaration ikke er specielt brugbar, da det er kompliceret 

information man, som kunde, skal forholde sig til (Roland, T., personlig kommunikation, 6. 

december 2021), (se bilag 13). Dette kan være en barriere for nogle, men er man interesseret i 

at handle mere bæredygtigt, så kan dette ligeledes være tiltalende for andre, som gerne vi gå 

mere i dybden med sit klimaaftryk. Dette kommer vi nærmere ind på i analysen omkring 

adfærdsdesign. 

Udviklingen af Bæredygtighedsdeklaration er stadig i gang. Ifølge Roland er der en del 

mangler, herunder er kun 1/3 af varesortimentet omfattet i funktionen (T. Roland, personlig 

kommunikation, 6. december 2021). Dette betyder, at to ud af tre gange man gør brug af 

funktionen, så får man besked om manglende data (Se figur 12). Men dette kan skabe irritation 

hos brugeren, som derfor nemt kan droppe fortsat at gøre brug af funktionen. 

Coop Sverige tilføjer selv data omkring deres fødevarer via initiativet bæredygtig 

fødevarekæde, som bruger anerkendt forskning og officielle data (Coop Sverige, u.å.-a). Dog 

kan man tage validiteten af dataene op til diskussion, da Coop Sverige som tidligere nævnt kan 

have en bias i forhold til svenske bæredygtighedsscorer (T. Roland, personlig kommunikation 

d. 6. december 2021). Den generiske data som Coop Sverige bruger til at give deres varer en 

score, handler om branche- og varekategori og oprindelseslandet for den specifikke vare. Det 

er altså generelle data for hele lande. Eksempelvis vil et produkt fra Peru have en dårlig score 

på vand, fordi der i Peru er generelt store problemer med vandmangel, og derved vil 

arbejdsforhold også score lavt på varer fra Peru (T. Roland, personlig kommunikation d. 6. 
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december 2021). Selv hvis nogle få leverandører fra Peru producerer deres varer bæredygtigt 

med hensyn til vand og arbejdsforhold, så vil Coop Sverige stadig give deres produkter en 

dårlig scorer indenfor disse bæredygtighedspunkter, på grund af landets overordnede 

kategorisering. 

11.3.2.2 Drivkræfter for udbredelsen af Bæredygtighedsdeklaration 

I Sverige har de, som mange andre lande, fokus på at føre landet i en bæredygtig- og 

klimabevist retning. De har et overordnet mål for deres miljøpolitik, som er at videregive et 

samfund til den næste generation, hvor de store miljøproblemer er løst, og uden at det har 

medført øget miljø- og sundhedsproblemer uden for Sveriges grænser (Regeringskansliet, 

2020). I en måling fra Eurobarometer (2021), som Europa-Kommissionen har offentliggjort, 

har de bedt befolkningen i medlemslandende om at tage stilling til, hvad de anser for at være 

det mest alvorlige problem, som verden står overfor. I følge Haglund (2021) svarede 43% af 

svenskerne, i målingen, på klimaforandringerne. 

Herfra opstår formålet og drivkraften til Bæredygtighedsdeklaration, som skal hjælpe Coops 

forbrugere med at købe mere bæredygtigt. Coop mener selv, at fødevarer har en væsentlig 

medvirkende årsag til miljø- og klimaproblemerne i verden, og idet mange mennesker kan have 

svært ved at skaffe informationer om fødevarer, så er der et behov for Coops 

Bæredygtighedsdeklaration (Coop Sverige, Varför en hållbarhetsdeklaration?, u.å.). 

I 2019 satte Coop i Sverige nedestående klimamål, som skal være nået inden 2026 (Coop 

Sverige, 2021): 

• 50 % reduktion af drivhusgasemissioner fra deres egen drift, som omfatter el, varme og 

køling i butikkerne, lagrene og kontorerne. Al elektricitet skal også være vedvarende. 

• 25 % reduktion i drivhusgasemissioner fra deres indirekte drift. Dette omfatter for 

eksempel transport, affald, forretningsrejser og annoncering. 

• 67 % af deres leverandører skal have sat deres egne klimamål i overensstemmelse med 

Science Based Targets, en metode som definerer videnskabsbaserede mål til reducering 

af virksomheders drivhusgasudledninger, inden 2026. 

• 25 % reduktion af klimabelastningen fra de fødevarer, de sælger, hvilket måles i kg 

CO2e per kg produkt. 
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Disse er ifølge Coop Sverige (2021) klimamål, som er i tråd med Paris-aftalens mål om at 

begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Her er der altså tale om store eller mange 

ambitiøse drivkræfter for, at Coop Sverige skal få udbredt Bæredygtighedsdeklaration. For at 

supplere med flere drivkræfter, så har en tidligere undersøgelse af Demoskop (2020) vist, at 

svenskerne efterspørger mere klarhed omkring bæredygtigheden ved de produkter de køber. I 

samme undersøgelse viser svenskerne en stor interesse i at vide, hvordan deres fødevarer er 

produceret, samt den indflydelse produktionen har. 

Al denne drivkraft af informationer tegner godt til, at Bæredygtighedsdeklaration kan blive en 

succes, men det tegner ligeledes på, at der skal mere til for, at det kan lykkedes, idet den har så 

få brugere på nuværende tidspunkt. Ifølge Thomas Roland er det på nuværende tidspunkt kun 

ca. 1000 varer der dagligt bliver scannet i Bæredygtighedsdeklaration (Roland, T., personlig 

kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). Når man ser på, at Sverige er et land med 

over ti millioner indbyggere, så skal der mere til fra enten Coop Sveriges side af, til at få 

svenskerne til at gøre mere brug af alle de bæredygtighedsoplysninger, de har samlet til deres 

forbrugere. 

En anden drivkraft for udbredelsen af Bæredygtighedsdeklaration er det faktum, at kunderne 

har mulighed for at gøre brug af den nu og her, imens de står i supermarkedet. De skal ikke 

vente med at se bæredygtighedsinformationerne af deres indkøb til efter de har handlet, ligesom 

med Dit klimaaftryk i den danske Coop app. 

11.3.2.3 Fordele og ulemper ved ti bæredygtighedspunkter som både er barrierer og 

drivkræfter 

Fordelen ved de ti bæredygtighedspunkter, som findes i Bæredygtighedsdeklaration er, at der 

er meget information tilgængelig omkring varerne, til de forbrugere som går meget op i, 

hvordan de kan være mere bæredygtige. En respondent fra vores spørgeskemaundersøgelse 

foreslog, at mere information omkring varerne i Dit klimaaftryk, kunne være interessant. Så 

der er bestemt også nogle som mener, det er godt med mange bæredygtighedspunkter. 

Derudover er det muligt at scanne sine varer, når man er kommet hjem, hvis det kan give 

informationer nok til næste gang, man skal købe ind. 

Ulemperne med de ti bæredygtighedspunkter kan være, at der er alt for mange kriterier, som 

kunderne skal forholde sig til. Det kan være overvældende, når man står nede i supermarkedet 
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og skal vælge sine varer ud fra ti forskellige kriterier og beslutte om eksempelvis arbejdsmiljø 

eller vandforbruget vægter højest for en selv. 

 

 

11.4 Adfærdsdesign 

Folketingsvalget i 2019 blev udråbt til et klimavalg og i 2021, da folk skulle stemme til 

kommunal- og regionalvalg, så var emnet klima en førsteprioritet (Ritzau, 2021-a). Så hvordan 

kan det være, at så mange mennesker går op i klimaet, men så lille en procentdel af Coops 

kunder faktisk anvender Dit klimaaftryk funktionen, da den giver folk muligheden for at få et 

overblik over hvor højt/lavt deres klimaaftryk egentlig er? Det vil vi undersøge i følgende 

afsnit.   

Thinking is to humans as swimming is to cats: They can do it, but they prefer not to.  

- Daniel Kahneman (Münster, 2017, s. 33).  

Årsagen kan være, at vi ikke er så reflekterende, når vi handler. Det viser sig nemlig, at når 

forbrugere handler, så slår de hjernen fra og handler rutinemæssigt (Lund, 2011). Dette er med 

andre ord, fordi vi handler med vores, før nævnte system 1, altså at vores hjerne kører på 

”autopilot”. Når vi bruger system 1, så reflekterer vi ikke over hvilket valg, der er det bedste i 

en indkøbssituation (Münster, 2017, s. 26). 

Hvis man kigger på forbrugernes handlemønstre, så vil man se, ifølge Aarup (2016), at 28% af 

kunderne handler ind til samme dag og næste morgen, hvor kun 13% handler ind til flere dage 

ad gangen. 40% af kunderne har for det meste ikke en indkøbsseddel med. Faktisk bruger vi 

helt ned til to sekunder på at tage stilling til hver vare. Det er ligeledes emballagen, der fortæller 

os hvad vi kan forvente af varen, eksempelvis om den er økologisk, fair trade eller lignende, 

hertil suppleres det, at kunderne generelt har en høj tiltro til de varer, der står i butikken. Der 

er alligevel ikke den store forskel. Og hvis noget var farligt eller usundt, så ville de jo ikke få 

lov til at sælge det (Aarup, 2016). 

Til sidst, så kan vi ud fra analysen se, at størstedelen af kunderne, svarende til 32% i Coop 

Danmark bruger omkring 10 minutter på at handle alle deres varer i butikken (Aarup, 2016). 
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Dagligvare-kunderne orienterer sig stort set ikke om de informationer, der er tilgængelige på 

mange af emballagerne og skiltene i butikken. Det ville kræve, at man under indkøbsturen 

bruger tid og mental kapacitet. Noget, som de fleste forsøger aktivt at undgå. Tilliden til, at 

varen grundlæggende er i orden, er høj (Aarup, 2016). 

Ud fra denne undersøgelse kan man derfor argumentere for, at det er vores system 1 der tager 

ned og handler for os, hvor vi lader system 2 blive hjemme. Qua at vi cirka er i butikken i 10 

minutter, handler ind til dagen, og ikke planlægger mad for hele ugen, og generelt har en høj 

tillid til varerne, så er chancen for, at vi reflekterer over vores forbrugsvaner heller ikke særlig 

høj, i hvert fald ikke når vi står i butikken. Dette kan derfor være årsagen til, at forbrugere ikke 

vil bruge tid på, enten at scanne en vare for om den er bæredygtig eller orker at holde øje med 

deres klimaaftryk. 

Årsagen til at vi ikke handler bæredygtigt betyder dog ikke det samme som, at vi er ligeglade 

med klimaet. Ifølge en markedsanalyse lavet af Landbrug og Fødevarer (2020), så har 95% af 

danskerne ændret adfærd, eller er villige til det, af hensyn til klimaet. Ifølge undersøgelsen så 

er 70% interesseret i at handle mere bæredygtigt, med hensyn til at efterlade kloden i god stand 

til de kommende generationer (Landbrug & Fødevarer, 2020). 

Man kan derfor ud fra denne undersøgelse argumentere for, at vi rent faktisk tænker over at 

handle mere bæredygtigt. Udfordringen opstår ved, at det er system 2 der reflekterer over 

hvordan vi skal og vil handle, men i sidste ende er det system 1 der rent faktisk ender med at 

tage ned og handle. 

Årsagen til at man så, selvom man gerne vil handle bæredygtigt, fortsat ikke gør det er, at det 

at handle og spise bæredygtigt er komplekst. Løsningen findes ikke som en ”one size fits all”, 

der passer på alle målgrupper. I stedet bør man se det som en kompleks adfærdsændring, hvor 

der ikke er en enkeltstående løsning. Sat lidt på spidsen, så kan man argumentere for, at den 

ene forælder i familien gerne vil handle mere bæredygtigt, men den anden forælder vil gerne 

have kød, og børnene synes måske, at sojamælk fremfor komælk er ulækkert (Lund, 2011). 

Foruden at det skal passe ind i folks madplaner, så er det også et økonomisk aspekt involveret. 

Ifølge Salling Groups pressechef Kasper Reggelsen, så er prisen afgørende for mange når de 

handler. De vil gerne handle mere bæredygtigt, men de har ikke råd (Verdensmaalene.dk, 

2020). 
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Virkeligheden er, at det er handling der kommer før holdning. Viden og vilje er ikke nok for at 

ændre vores adfærd (Münster, 2017 s. 26). De fleste har nok hørt ordet klima og ved, at det er 

vigtigt at man ændrer sin adfærd, så man udleder så lidt CO2 som muligt. 

I den virkelige verden, så er vi 90% af tiden i system 1 (det automatiske system), når vi børster 

tænder, kører bil og når vi handler ind i supermarkederne (Münster, 2017, s. 26). Dog så er vi 

i det refleksive, system 2, når vi er på arbejde og bliver udfordret kognitivt. Efter en lang dag 

på arbejdet er vi derfor trætte i vores system 2. 25% af Coop Danmarks kunder handler ind 

mellem klokken 16-18, efter arbejde, hvor system 2 er blevet træt og dette kan være én af 

årsagerne til, at vi slår system 2 fra og kører på autopilot, når vi handler ind (Aarup, 2016). 

Det vil sige, at vi godt er klar over, at det er vigtigt, at vi handler bæredygtigt og køber mindre 

kød. Det er system 2 der refleksivt tænker over det. Men når vi efter en lang dag på arbejdet, 

hvor man har brugt system 2 hele dagen, er gået hen og er blevet trætte og skal handle på vej 

hjem fra arbejde, efter man har hentet børn, så er det system 1 der træder i kraft (Münster, 2017, 

s. 26). 

Man kan derfor argumentere for, at handling de facto kommer over holdning. Da vi godt ved, 

at vi bør handle mere bæredygtigt, men vi i virkeligheden ikke gør det. Vi har derfor brug for, 

at det skal være nemt at træffe de gode og rigtige beslutninger, når vi handler. Hvis man så 

oven i tager med i overvejelsen at 40% af kunderne heller ikke har en indkøbsseddel med, så 

kan det være svært at træffe de rigtige beslutninger i en købssituation (Aarup, 2016). 

Hvis man, ud fra hvad de undersøgelser vi har gennemgået, kigger på 

Bæredygtighedsdeklaration – hvor man kan scanne en vare og få oplyst ti parametre om 

produktet – så kan dette være en overvældende information at få i en situation, hvor du er træt 

og gerne vil hjem.  

Ifølge CSR-Chef i Coop Danmark Thomas Roland (Roland, T., personlig kommunikation, 6. 

december 2021), (se bilag 13) så er der, som nævnt, ligeledes også kun 1000 scanninger om 

dagen i et land med ti millioner indbyggere. 

Årsagen kunne derfor angiveligt være, at forbrugeren i den givne situation ikke kan overskue 

at tage stilling til om eksempelvis en parameter på tre ud af 1-5 i antibiotika er acceptabelt eller 

ej. 
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Hvis man kigger på Dit klimaaftryk, så kan man først få et overblik over, om de varer man har 

købt, er bæredygtige efter, man har handlet, og derfor inviterer den ikke til, at man skal tage 

stilling til de bæredygtige valg i butikken, men derimod kigge på det når man kommer hjem. 

Men faktum er, at kun 3000 brugere kigger på Dit klimaaftryk, efter de har handlet – og dette 

kan være derfor går kundens CO2-forbrug i glemmebogen. 

 

 

12. Diskussion 

12.1 Dit Klimaaftryk vs. Bæredygtighedsdeklaration 

Vi er i vores rapport kommet ind på både den danske Dit klimaaftryk og den svenske 

Bæredygtighedsdeklaration. Coop Danmark og Coop Sverige har med disse to funktioner taget 

to vidt forskellige tilgange til at opfordre deres forbrugere til at handle mere bæredygtige varer 

i deres supermarkeder. Dit klimaaftryk fokuserer udelukkende på det sammenlagte klimaaftryk 

målt i CO2e, hvorimod Bæredygtighedsdeklaration er mere omfattende med ti 

bæredygtighedspunkter. I det følgende afsnit vil der blive diskuteret hvilken af disse to 

tilgange, som er bedst egnet til at ændre forbrugernes indkøbsvaner. 

Roland, som har stået i spidsen for udviklingen af Dit Klimaaftryk (Ritzau, 2020-b), 

kommenterer omkring Bæredygtighedsdeklaration: 

Efter min mening er den ikke specielt brugbar. Den viser først og fremmest 

kunderne, at ansvarlighed er kompliceret og handler om mere end bare klima. 

Men der er ikke så meget hjælp at hente i den. Du skal selv som kunde tage stilling 

til, hvad der er vigtigt for mig: klima, antibiotikaforbrug eller arbejdsmiljø osv. 

(Roland, T., personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). 

Roland mener, at Bæredygtighedsdeklaration med sine ti bæredygtighedspunkter risikerer at 

forvirre forbrugerne. Det kan være svært at skelne mellem hvilke parameter, der er vigtigst, da 

funktionen ikke hjælper brugeren med dette. Her kan det diskuteres, hvorvidt det i 

virkeligheden er brugbart med så mange informationer omkring en vares bæredygtighed, eller 

om det ender med blot at forvirre brugerne. Roland mener, at det skader mere end det gavner. 
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På den ene side så kan det være brugbart for de mennesker, der på forhånd ved hvilke af de ti 

bæredygtighedspunkter, de hovedsageligt vil fokusere på. På den anden side så kan det være 

forvirrende for dem, som blot hurtigt vil vide hvordan det samlede klimaaftryk er for en enkelt 

varer, hvilket den svenske Bæredygtighedsdeklaration ikke oplyser. Det gør Dit klimaaftryk 

funktionen til gengæld. 

Coop Danmark mener, at det er vigtigt at kende forskellen på bæredygtigheden mellem 

varegrupper, frem for at kende til forskellen på bæredygtigheden mellem varer fra den samme 

varegruppe (Roland, 2020-b, s. 6). Derfor arbejder de bevidst med gennemsnittet af 

klimaaftrykket for hver varegrupper frem for at fokusere på klimaaftrykket for hver enkelt 

varer. Roland understøtter dette ved at sige: 

Men det man ikke indser er, at det faktisk ikke rigtig gør en forskel for klimaet, 

hvis du bare finder ”det bedste valg inden for en kategori”. (den bedste tomat, 

den bedste kylling, den bedste bøf etc.). Du skal ændre sammensætningen af din 

tallerken (Roland, T., personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 

13). 

Den kan dog diskuteres hvorvidt Coop Danmark har fat i noget her eller ej. På den ene side kan 

man argumentere for, at hvis man virkelig vil ændre på forbrugeres indkøbsvaner med henblik 

på at gøre dem mere bæredygtige, så er det vigtigt, at man opfordrer folk til at skifte nogle 

overordnede varegrupper ud med nogle andre. I stedet for at købe animalske varegrupper, så 

skal man hellere købe plantebaserede. I stedet for at fokusere på hvilken pakke pasta der er 

mest bæredygtig, så er det vigtigere at vide, at varegruppen kartofler har et bedre klimaaftryk 

end pasta. 

På den anden side, så kan man ligeledes argumentere for, at der i nogle tilfælde kan være en 

betydelig forskel på bæredygtigheden på produkter indenfor den samme varegruppe. Som 

nævnt tidligere under afsnit 11.3.1 Trin 3: Utilsigtede effekter af Dit klimaaftryk, så er der 

eksempelvis en betydelig forskel på vandforbruget i plantebaseret mælk (Marinova & 

Bogueva, 2021). Derfor er det langt fra tilstrækkeligt, at man kun kan se én varegruppe, der 

hedder plantebaseret, da dette foruden den plantebaserede mælk også involverer plantebaseret 

smør, “kød” og andre produkter. 

Da Dit klimaaftryk har 3000 aktive brugere og Bæredygtighedsdeklaration har 1000 scanninger 

om dagen. Ud fra dette alene, kan det være svært at vurdere hvilken af de to funktioner, der er 
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mest populær hos brugerne. Årsagen til at Dit klimaaftryk har større aktivitet end 

Bæredygtighedsdeklaration kan være en direkte konsekvens af, at Bæredygtighedsdeklaration 

kun er omkring otte måneder gammel (Coop Sverige, 2021-c). 

Ud fra dette kan man argumentere for, at Dit klimaaftryk mere overordnet og generelle tilgang 

har fungeret bedre end Bæredygtighedsdeklaration detaljerede tilgang med de ti 

bæredygtighedpunkter. Det kan dog ligeledes være en effekt, at Bæredygtighedsdeklaration 

foreløbigt kun fungerer på en tredjedel af sortimentet i Coops supermarkeder, hvilket betyder 

at to ud af tre gange man bruger den så får man en besked om, at der mangler data. Dit 

klimaaftryk dækker derimod 95% af fødevarerne i supermarkedet (Roland, 2020-b, s. 4). 

Vi mener derfor at Bæredygtighedsdeklaration er for kompliceret at bruge, jævnfør at folk er 

kort tid i butikkerne og ikke har tid til at reflektere over varerne, hvorimod Dit klimaaftryk er 

for overordnet, da det kan være svært at ændre sine købsvaner, når man kun får varegrupper 

præsenteret.  

 

12.2 Coop lægger ansvaret over på forbrugerne? 

Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration forsøger at hjælpe forbrugeren med at nedsætte 

deres klimaaftryk, og til at handle mere bæredygtigt. Der kan argumenteres for, at begge 

funktioner lægger op til, at det er forbrugerens eget ansvar at handle mere bæredygtigt, da de 

eksempelvis selv skal undersøge hvilke æg, der er mere klimavenlige end andre æg, eller holde 

øje med deres klimaaftryk fra indkøb til indkøb. Men er det forbrugerens ansvar både at 

undersøge og vælge de mest klimavenlige produkter? Som førhen nævnt, har bæredygtighed 

haft det største fokus nogensinde hos folk i Danmark i forbindelse med, hvem de stemmer på 

til regional- og kommunalvalget (Ritzau 2021-c). Dette betyder, at danskere gerne vil 

bæredygtighed, men også vil have hjælp fra politikerne til at gøre det bedre. Ligeledes viser en 

undersøgelse fra Advice (Ankerstjerne, 2021), at de danske forbrugere føler sig udfordrede i at 

handle bæredygtigt, og kun en femtedel af de forbrugere føler sig velinformeret om hvilke 

varer, der er bæredygtige. Derfor kan det også betyde, at ansvaret ikke skal ligge på 

forbrugernes skuldre, men hos politikerne og virksomhederne. Det er forbrugerne i hvert fald 

enige i. De placerer ansvaret først hos politikerne, dernæst hos virksomhederne, og til sidst hos 

dem selv (Ankerstjerne, 2021). 
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Politikerne kan lave tiltag, der skal gøre eller hjælpe til, at forbrugere handler mere bæredygtigt. 

Bente Halkier, professor i sociologi på Københavns Universitet, mener at bæredygtighed 

kræver lovgivning. Hun kommer med et eksempel omkring rygning, og det først var da det 

blev gjort besværligt, efter politiske begrænsninger, at det havde en effekt i at få flere til at 

kvitte smøgerne (Lund, 2011). Derved kan afgifter de rigtige steder være en god idé for os alle 

sammen, selvom det kan skabe utilfredshed blandt nogle af forbrugerne. Dette kan eksempelvis 

være på de produkter, der er mindst bæredygtige alternativer inden for en varekategori. Hvis 

oksekød er en større belastning på klimaet end kylling, så kan en mulighed være at sætte afgifter 

på oksekød, så forbrugerne vil være mere villige til at vælge kyllingen. 

Roland mener, at det er teknologien, der skal få os til at ændre vores madvaner, og dette var en 

af grundende til, at Coop udviklede Dit klimaaftryk (Roland, 2020-a). Ud fra de data vi har fået 

af Roland, og de data vi indsamlede i vores spørgeskema (se bilag 3), bruger de færreste 

forbrugere hverken Dit klimaaftryk eller Bæredygtighedsdeklaration. Man kan argumentere 

for, at løsningen på problemet ikke skal lægges over på forbrugerne alene, men at det ligeledes 

er virksomhederne, der skal træde til. Man kan ikke se bort fra, at virksomheder er interesseret 

i at tjene penge, og en ændring mod en mere bæredygtig adfærd ikke nødvendigvis er det, der 

skaber størst profit for dem. Derfor kan det være en kamp mellem profit og etik, hvor 

virksomheder må tage et større ansvar, mod et potentielt tab i overskud og se bæredygtighed 

som en investering i vores fremtid (Hendricks & Frederiksen, 2018). Derfor hvis 

dagligvarekæder så store som Coop tager ansvar og siger, at de kun vil handle sammen med 

leverandører, som holdes til en vis standard inden for bæredygtige produkter og leverancer, så 

kan det skabe et ultimatum for leverandørerne. Enten så leverer de mere bæredygtige produkter, 

ellers så finder Coop nogen andre, der vil. Dette kan ligeledes have en stor indflydelse på 

forbrugernes klimabelastning ved indkøb, da produkterne så vil være mere bæredygtige. På 

den anden side, så er der allerede fokus på bæredygtighed i virksomheder, og Corporate Social 

Responsibility (Virksomhedernes Sociale Ansvar) står højt på dagsordenen hos mange, især i 

Coop. 

Man kan også argumentere for, at det bør være en kollaborativ indsats. Vi har som forbrugere 

og mennesker også et ansvar overfor måden vi lever vores liv på, og et ansvar for hvordan vi 

efterlader verden til den næste generation. Hvis vi som forbrugere mener, at ansvaret ligger hos 

politikerne og virksomhederne før det ligger hos os, og vi gerne vil være mere bæredygtige, 

bliver vi også nødt til at være villige til at ændre vores vaner. Vi kan sammen, politikere, 
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virksomheder og forbrugere, sørge for, at standarder bliver overholdt og fremgang i 

bæredygtighed sikres. Dette mener Bente Halkier ligeledes, og hun siger, at vi sammen skal 

udvikle systemer, der fremmer noget frem for noget andet, så man for eksempel kan udfase 

dårlige valgmuligheder (Lund, 2011). Vi kan sammen prøve at ændre, hvad der betegnes som 

succes. En virksomhed bliver målt på overskud, men hvis man kunne ændre det så deres succes 

bliver tættere målt med deres fokus på bæredygtighed. Politikere kan lovgive på måder, som 

tvinger os kollaborativt til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Herved kan vi lægge pres 

på hinanden og arbejde sammen mod et fælles mål (Hendricks & Frederiksen, 2018). 

12.3 Kan adfærdsdesign være løsningen? 

Da vi ved, at danskerne de facto går mere op i klimaet end nogensinde før, og begrebet 

bæredygtighed er et populært emne i den offentlige diskurs, så kan man undre sig over, hvorfor 

Coops tiltag med både Dit klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration ikke bliver anvendt mere 

(Ritzau, 2021-b)? På den ene side, kan man argumentere for, at det er fordi der er fejl og 

mangler i de to funktioner. For eksempel, at Dit klimaaftryk viser klimaaftrykket på bagkant 

af, at man har handlet og ikke gør det mens man handler. Ifølge Thomas Roland fra Coop 

Danmark så er det, som nævnt kun ⅓-dele af varerne i Bæredygtighedsdeklaration, der reelt 

kan scannes (Roland, T., personlig kommunikation, 6. december 2021), (se bilag 13). Og på 

den danske app, var det kun en promille der brugte funktionen. Jævnfør vores kvantitative 

undersøgelse, er det kun lidt over en tredjedel af dem som handler i Coop, der havde appen (Se 

bilag 8). På den anden side, så kan man argumentere for, at det ikke drejer sig om justeringer 

af de to apps, men derimod en større adfærdsændring i vores bevidsthed. Ifølge professor i 

sociologi ved Københavns Universitet, Bente Halkier, så slår vi hjernen fra, når vi handler 

(Lund, 2011). For at supplere denne påstand, så tales der om, jævnfør Münster (2017) og 

Kahneman (2011), at vi 90% af tiden kører i system 1, og dette gælder også når vi handler. 

System 1 er der, hvor vi også har vores indgroede vaner, som vi gør automatisk (Münster, 2017, 

s. 162-163). Dette kan derfor være udfordrende at skulle tage stilling til hvilken vare der er 

bedst for klimaet, når man ikke har slået sin refleksive del, system 2, af hjernen til i 

købssituationen. Her supplerer vi med Aarup (2016) der forklarer at kunden bruger helt ned til 

to sekunder på at tage stilling til en vare, og størstedelen er kun i butikken i cirka 10 minutter. 

Vi anerkender, at der angiveligt ikke findes et enkeltstående svar på, hvordan man får folk til 

at handle mere bæredygtigt, men er samtidig også bevidste om, at Dit klimaaftryk og 

Bæredygtighedsdeklaration, indtil videre ikke har været lukrativt i denne sammenhæng. Hvis 
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man betragter problematikken ud fra et adfærdsdesign perspektiv, så kan man argumentere for, 

at man skal gøre det til en vane at handle mere bæredygtigt (Münster, 2017, s. 167-168). Det 

skal altså være en vanesag at handle bæredygtigt for kunden. Dette kunne eksempelvis være at 

øge opmærksomheden hos kunden ved at kassemedarbejderen siger ”husk at du kan følge dit 

klimaaftryk i din Coop app”. På den måde bliver kunden mindet om, at de skal tjekke deres 

klimaaftryk. Såfremt kunden gør dette, kan det blive en vane at kunden, som en del af sine 

handleritualer, at tjekke sin telefon når man kommer hjem. Ifølge Thaler og Sunstein (2014), 

så er dette et anerkendt greb, som kaldes priming. Ved at spørge kunden ”har du husket at følge 

dit klimaaftryk på din Coop app”, så inviterer man kunden til at sige ”nej, men det gør jeg” og 

på den måde, så sår man et frø i deres bevidsthed om, at de skal gøre det. Såfremt de ikke har 

appen, så kan dette være en måde at få dem til at downloade den. I forlængelse heraf, kan man 

argumentere for, ud fra hvad vi har gennemgået, at det ikke drejer sig om at betragte 

problematikken enkeltstående, men at løsningen kunne være en kollaborativ tilgang til 

problematikken. En mulig løsning kunne derfor være et samarbejde mellem adfærdsdesign, der 

gør kunden mere opmærksom på at reflektere over deres handlevaner, med hjælp af teknologi 

der kan give dem et indblik i hvor højt eller lavt deres klimaaftryk er. 

 

12.4 Videnskabsteori 

Postfænomenologien har sit præg i projektet, og især begrebet mediering, da projektet tager 

udgangspunkt i to teknologiske innovationer, der har til hensigt at skabe mere bæredygtige 

indkøbsvaner hos forbrugere. Der undersøges hvorvidt disse teknologier har lykkedes i dette. 

Der kunne have været en større sammenhæng mellem postfænomenologi og vores projekt, hvis 

vi havde taget en kvalitativ tilgang til indsamling af empiri. Det kunne potentielt have været 

brugbart for os at lave et interview, med brugere af både Dit klimaaftryk og 

Bæredygtighedsdeklaration, i stedet for eller som supplerende empiri til vores spørgeskema. 

Det kunne have givet os et mere kvalitativt indblik i hvad brugerne mener om funktionerne, og 

hvad der ville gøre dem mere opmærksomme på at handle bæredygtigt. Dog var vi 

opmærksomme på, at fordi et interview er kvalitativt, betyder det ikke nødvendigvis, at 

empirien er nyttig, da det er betinget af det indhold der kommer fra den interviewede. 
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13. Konklusion 

Vi ønskede at undersøge Dit Klimaaftryk og Bæredygtighedsdeklaration, med henblik på hvor 

effektive disse funktioner har været til at skabe opmærksomhed på bæredygtighed. Gennem 

vores undersøgelse kom vi frem til, at de to funktioner i sig selv ikke tiltrak brugere i nogen 

særlig grad, og vi fandt ikke et enkeltstående svar på årsagen til dette. Thomas Roland, CSR-

chef hos Coop Danmark mente, at en af årsagerne til dette kunne være, at Dit klimaaftryk 

funktionen, hurtigt mistede sin nyhedsværdi, siden folk fik oplyst deres klimaaftryk på bagkant 

af indkøbet. Dette understøtter vores TRIN-analyse vedrørende utilsigtede effekter. I 

forlængelse heraf viste vores kvantitative undersøgelse, at 27 ud af 74 respondenter, som 

handlede i Coop Danmark, benyttede appen, og ud af de 27 var det kun fem respondenter, som 

anvendte Dit klimaaftryk funktionen. Dette stemmer overens med de data vi har fået af Roland. 

Jævnfør vores TRIN-analyse var Bæredygtighedsdeklaration alt for kompliceret i forhold til 

de informationer man fik, når man scannede en vare. 

I vores undersøgelse af de to funktioner, fandt vi yderligere frem til, at det ikke udelukkende 

handlede om, at de havde nogle utilsigtede effekter, som enten gjorde brugeroplevelsen for 

kompliceret eller for simpel. Da vi undersøgte problematikken ud fra et adfærdspsykologisk 

perspektiv, kom vi frem til, at det nærmere handlede om kundernes adfærd, når de handler. 

Coops kunder er de facto meget kort tid i butikken, når de handler og er i en form for autopilot 

(system 1). Det medfører, at man ikke reflekterer (system 2) over hvilke varer, der er mest 

bæredygtige, når man kører på autopilot. 

Vi kan konkludere ud fra denne undersøgelse, at der ikke findes et enkeltstående svar på 

hvordan man får folk til at handle mere bæredygtigt, men at det derimod er en kollaborativ 

tilgang, hvor både teknologi, adfærdsdesign og politiske tiltag kan være løsningen. 
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