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Forord

Den undersøgelse, der beskrives i det følgende, er udarbejdet inden for rammerne af MAPP-
projekt nr. 10 "Fødevareinnovation og emballage - miljøkonsekvenser og forbrugerreaktio-
ner". Projektets formål er at analysere forbrugernes holdning til fødevareemballage som nytte-
genstand og som kilde til miljøproblemer. Formålet og baggrunden for projektet er nærmere
beskrevet i MAPP arbejdspapir nr. 2 (Thøgersen 1992).

Inden for markedsføring betragtes emballage som en perifer produktattribut, der har en be-
grænset betydning for forbrugeren. Måske er det derfor, konsumentadfærdsforskningen kun i
ringe omfang har beskæftiget sig med emballage. Endnu findes der således ingen undersøgel-
ser, der på tilfredsstillende vis, har afdækket betydningen af emballagens miljøegenskaber i
indkøbssituationen, og hvordan miljøegenskaberne vægtes i forhold til andre emballage- og
produktegenskaber.

Derfor blev det besluttet at indlede projektets empiriske del med en eksplorativ undersøgelse,
der skal afklare, hvorvidt forbrugerne tænker over emballagens funktionelle og miljømæssige
egenskaber ved køb af fødevarer. Dataindsamlingen fandt sted i maj-juni 1992. Resultaterne
fra undersøgelsen er gengivet på de følgende sider. Papiret indledes med en kort gennemgang
af markedsførings- og konsumentadfærdslitteratur, der handler om emballage.

Tino Bech-Larsen
Århus, februar 1993



Executive Summary

Do consumers consider the functional and environmental aspects of packaging when
buying food products?

1. Packaging has many functions. In marketing, the function which has attracted most attenti-
on is that of "silent salesman", i.e. sales communication. However, packaging is more than a
quality cue. It is also a functional necessity for the storage and use of many food products.
Futhermore it is a substantial source of household waste.

2. Consumer attitudes towards packaging are affected by their experiences with the packaging
during purchase, use, and disposal of the product. Experiences from the latter two phases may
affect the first one. Packaging which communicates well, but which lacks functional characte-
ristics or makes disposal difficult, may therefore result in the product not being bought again.

3. In an exploratory study, sixty consumers in supermarkets were interviewed immediately
after having bought a "sauce product" (ketchup, mayonnaise etc.) about the reason for their
choice. Results indicated that the packaging was a major choice criterion, but only for its
functional aspects, not because of its environmental ones.

4. In a second study, depth interviews were conducted with twelve respondents. Reasons for
choosing various brands of "sauce products" were discussed, and products with another kind
of packaging were shown to consumers. No mention was made of either packaging or envi-
ronment by the interviewers. Nevertheless, half of the respondents mentioned environmental
consequences when asked to describe important differences between the products.

5. Results therefore indicate that the environmental consequences of packaging are not a crite-
rion consumers consciously apply in a shopping situation, even though environmental con-
sequences of different types of packaging are known. 
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1. Forbrugernes opfattelse af emballage og miljø

Emballagens miljømæssige konsekvenser er et vigtigt emne på mediernes, myndighedernes
og markedsføringsfolkenes dagsorden. Bæredygtighed, "vugge til grav" og affaldssortering er
begreber, som indgår med en betydelig vægt i den offentlige debat. Mellem 84 og 97% af
befolkningen i de vesteuropæiske lande er bekymrede for miljøets tilstand (Christiansen
1992). I mange lande, og i særlig grad i Tyskland, anses emballagen for at være kilde til meget
væsentlige miljøproblemer (Dichter, 1987; Holland, 1989; Faller, 1990). 

Der forskes meget i emballagens påvirkning af miljøet, men forskningen er fortrinsvis af tek-
nisk karakter (fx Miljödepartementet, 1991; Miljøministeriet, 1990). Som det uddybes i det
følgende kan en konsumentpsykologisk indfaldsvinkel give et væsentligt supplement til den
teknologiske forskning.

Stærke psykologiske barrierer forhindrer, at den generelle bekymring for miljøet giver sig
udslag i miljøbevidst indkøbsadfærd. Som eksempler på adfærdshæmmende barrierer nævner
Wimmer (1986): 

1) forbrugernes opfattelse af hvorvidt de har mulighed for at bidrage til løsningen af
miljøproblemerne gennem et miljøbevidst forbrugsvalg.

2) forbrugernes mulighed for at vurdere produkternes miljøkonsekvenser. 
3) hvorvidt forbrugerne stoler på grønne salgsargumenter og miljømærker.

Emballageaffald er en meget synlig konsekvens af det moderne forbrugssamfund. Emballagen
fungerer derfor som projektionsobjekt for forbrugernes skyldfølelse i forhold til miljøet
(Dichter, 1981). Projiceringen kan endog medføre, at emballagens negative miljøeffekter
opfattes som mere alvorlige, end de egentlig er. Rathje (1991) angiver for eksempel, at det
blandt forbrugere i USA er den generelle opfattelse, at emballagen udgør ca. 30% af affaldet
på lossepladserne, mens de faktiske tal varierer omkring 10%.

En anden konsekvens af projiceringen er, at forbrugerne, når de spørges om deres generelle
holdning til emballage, sjældent er opmærksomme på emballagens positive miljømæssige og
funktionelle konsekvenser (Stern, 1981). Som eksempler på sådanne konsekvenser kan næv-
nes: sygdomsforebyggelse, minimering af madspild samt bekvemmelighed ved håndtering og
madlavning. 

Udviklingen af mere miljøvenlige emballager og "vugge til grav" teknologi befinder sig på et
meget indledende plan (Stilwell, 1991; Reforsk, 1992). Problemerne med "vugge til grav2
princippet vedrører for det første en afgrænsning af det system, som skal "helhedsvurderes",
og for det andet etableringen af en brugbar fællesnævner for de forskellige miljøproblemer,
der er relateret til emballage.

Når det er vanskeligt at foretage en videnskabelig vurdering af emballagens miljøegenskaber,
kan det ikke undre, hvis den enkelte forbruger føler sig forvirret og usikker. Men såfremt
løsningen af emballagens miljøproblemer ikke udelukkende skal baseres på forbud, er det
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nødvendigt at nedbryde de barrierer, der forhindrer, at forbrugernes generelle miljøbekymring
udvikler sig til en mere miljøbevidst indkøbsadfærd. Nedbrydningen af barriererne fordrer
bl.a., at forbrugerne forstår nytten af deres egen indsats, at miljøvenlige emballagealternativer
udvikles, og at forbrugerne får mulighed for at vurdere emballagealternativernes miljøegen-
skaber.

2. Emballagerelateret markedsføringsforskning

Emballagen er en nødvendig forudsætning for, at et moderne markedsøkonomisk samfund kan
fungere. På makroniveau er emballagen en væsentlig forudsætning for en infrastruktur baseret
på masseproduktion, centraliseret distribution og en decentral boligstruktur (Henion, 1976).
På mikroniveau er emballagen en vigtig forudsætning for produkternes funktionsduelighed og
for en effektiv kommunikation af deres identitet og kvalitet (Nickels & Jolson,  1976). Det
kan derfor undre, at emballagen hidtil har ført en skyggetilværelse inden for markeds-
økonomisk forskning og undervisning. Således indeholder de gængse lærebøger i
markedsføringsledelse mindre end tre sider om emballage, (fx Bagozzi, 1986; Kotler, 1991).

Der eksisterer dog en litteratur med emballage og markedsføring som tema: (Raphael, 1969;
Stern, 1981; Danton de Rouffignac, 1990). Denne litteratur beskæftiger sig imidlertid primært
med emballagens design og dens kommunikationsegenskaber.

En mulig forklaring på forbrugerforskningens nedprioritering af emballagen er, at det er van-
skeligt at placere emballagen i fire-P morfologien. Jf. Hansen (1986) "Verpackung steht im
Spannungsfeld von Werbung und Produktpolitik". At emballagen både fungerer som medie og
som en del af produktet betyder, at den ikke kan placeres entydigt i forhold til de traditionelle
afsætningsøkonomiske forskningsdiscipliner.

Emballagens betydning som medie og kvalitetsindikator blev konstateret allerede i konsu-
mentforskningens ungdom (Banks, 1950; Brown, 1958). Og betydningen er løbende blevet
bekræftet (Mcdaniel & Baker, 1977; Miaoulis & D'Amato, 1978; Bonner, 1985; Stokes, 1985;
Dichtl & Thomas, 1986). 

Den produktudviklingsorienterede markedsføringslitteratur, (fx Wind, 1981; Urban & Haus-
ser, 1989) har kun beskæftiget sig med emballage i et meget begrænset omfang, måske fordi
markedsføringslitteraturens produktkonceptualiseringer, fx (Bagozzi, 1986; Kotler, 1991),
definerer emballagen som perifer i forhold til produktets kerneegenskaber. 

Forbrugernes forventninger til kerneegenskaberne er den grundlæggende motivation for at
købe et produkt. Forbrugerne køber fødevarer, fordi de søger mæthed, næring, gourmet-ople-
velser og/eller social stimulering (Grunert & Kristensen, 1992). 

Perifere produktegenskaber kan enten "udvide" produktet i forhold til forbrugerens forvent-
ninger, eller de kan indgå som en del af forbrugerens forventninger til produktet. Perifere
egenskaber, som udvider produktet i forhold til forventningerne, kan både være symbolske og

-2-



funktionelle. Perifere produktegenskaber kan også opdeles efter, om de tilfredsstiller behov,
som er relaterede til produktets kerneegenskaber, eller andre behov.

Mange funktionelle emballageegenskaber (fx holdbarhed og hygiejne) er komplementære til
og nødvendige for tilfredsstillelsen af de behov, som er forbrugerens egentlige motivation for
at købe en fødevare. Derfor er forbrugeren ofte kun bevidst om betydningen af de funktionelle
emballageegenskaber, når de ikke er til stede (Stern, 1981). 

Pga. selvbetjeningsforretningernes dominans og den generelt høje og ensartede kvalitet af
fødevarer, er det blevet stadig mere almindeligt at udnytte emballagens æstetiske egenskaber
til at differentiere og udvide produktet i forhold til forbrugerens forventninger.

Endvidere er det sandsynligt, at emballagens miljøegenskaber kan udvide produktet (positivt
eller negativt) i forhold til forbrugerens forventninger. Dette skyldes, at den brede opmærk-
somhed omkring miljøegenskaberne er et relativt nyt fænomen. Og at emballagens miljøegen-
skaber primært vedrører behov, der ikke er relaterede til de behov, som tilfredsstilles af føde-
varens kerneegenskaber.

Forbrugeren har mulighed for at vurdere kvaliteten af de funktionelle egenskaber, når produk-
tet anskaffes, eller i alt fald, når det anvendes. Vurderingen af miljøegenskaberne kan derimod
ikke baseres på personlig erfaring, men må funderes på eksterne informationskilder. Sammen-
holdes dette med kompleksiteten af emballagens miljøpåvirkninger, er det klart, at det er nød-
vendigt at informere mere om miljøegenskaberne end om funktionsegenskaberne, såfremt for-
brugerne skal kunne vurdere miljøegenskaberne på et realistisk grundlag.

Den voksende opmærksomhed i forhold til emballagens miljøkonsekvenser har bevirket, at
forbrugerforskere i flere europæiske lande er begyndt at interessere sig for emnet. Under-
søgelser af Holland m.fl. (1989) indikerer, at tyske forbrugere anser emballagen for at være en
forurenende overflødighed. I Holland fandt van Dam og van Trijp (1992), at forbrugerne nok
tænker over miljøegenskaberne, men at de også i høj grad er opmærksomme på emballagens
positive funktionelle egenskaber.

Undersøgelser har vist, at tyskerne er det mest miljøbevidste folk i Europa (Christensen,
1992). En mere sandsynlig forklaring på de forskellige resultater i de to ovennævnte under-
søgelser er dog, at de spørgsmål, som de respektive undersøgelser stiller til respondenterne, er
forskellige mht. generaliserings- og abstraktionsniveau. I den tyske undersøgelse blev respon-
denterne udspurgt om den generelle holdning til emballage. I den hollandske blev responden-
terne præsenteret for et sortiment af emballager, og derefter bedt om at angive vigtige embal-
lageegenskaber. 

Pieters (1990) fremhæver nødvendigheden af at forstå adfærd som et hierarki af abstrakte mål,
mere specifikke attituder og konkrete handlinger. De abstrakte mål er sjældent præsente i
handlingssituationen, hvor forbrugernes opmærksomhed primært er rettet mod handlingens
kortsigtede økonomiske og bekvemmelighedsrelaterede omkostninger (Vallacher & Wegner,
1985). Dette skyldes bl.a., at den konkrete handlingssituation kræver, at forbrugeren koncen-
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trerer en stor del af sin informationsbehandlingskapacitet omkring perceptuelle og motoriske
opgaver. Forbrugeren er derfor sjældent bevidst om sine abstrakte adfærdsmål i selve hand-
lingssituationen.

Denne tese, der i det følgende benævnes "abstraktionsantagelsen", kan forklare, at forbruger-
ne opfatter emballagen som overflødig, og at de angiver emballageminimering som et væsent-
ligt mål, når de spørges på det abstrakte plan (Holland, 1989), men samtidig sætter mere pris
på emballagens funktionelle egenskaber, når de udspørges på det produktspecifikke plan (van
Dam & Van Trijp, 1992).

Hvis forbrugerne ikke er bevidste om emballagens miljøegenskaber på de produktspecifikke
plan, betyder det ikke nødvendigvis, at miljøegenskaberne er uden indflydelse på den konkre-
te valgadfærd. De abstrakte overvejelser vedrørende miljøegenskaberne kan fx påvirke etable-
ringen af det sæt produkter, som forbrugeren opfatter som alternativer.

At købsadfærden vedrørende mange fødevarer er kendetegnet ved en stor grad af vanedannel-
se kan på den anden side bevirke, at de abstrakte målsætninger ikke påvirker de konkrete
handlingssituationer. Ifølge Ronis, Yates og Kirscht (1989) kan en habitualiseret adfærd for-
hindre, at nydannede attituder og beslutninger kommer til udtryk i konkrete handlinger. Dette
er relevant i forhold til emballagens miljøegenskaber, idet den brede opmærksomhed omkring
disse egenskaber er et relativt nyt fænomen. Såfremt miljøspørgsmålet er tilstrækkelig vigtigt
for forbrugeren, kan gentagne beslutninger om adfærdsændringer dog på et tidspunkt begynde
at give sig udtryk i egentlige handlinger, som så efterhånden kan blive habitualiserede. 

Det er empirisk bekræftet, at forbrugernes opfattelse af miljøspørgsmål, fx emballagens miljø-
konsekvenser, ofte er knyttet til abstrakte mål og værdier (fx Balderjahn, 1986). Oplevelsen af
funktionelle emballageegenskaber er, jf. ovenstående, antageligt nærmere knyttet til specifik-
ke produkter og konkrete handlingssituationer.

I en indkøbssituation kan det ifølge abstraktionsantagelsen ikke forventes, at forbrugeren hæf-
ter sig ved miljøegenskaber. Derimod er det sandsynligt, at forbrugeren vil reagere, hvis en
miljørigtig emballage har negative funktionelle egenskaber, fx nedsat bekvemmelighed. 

Når respondenterne i den hollandske undersøgelse af specifikke produkter også er opmærk-
somme på emballagens miljøpåvirkning, kan det forklares med, at undersøgelsens metode
faktisk er relativt abstrakt. Det relativt høje abstraktionsniveau skyldes dels, at interviewet
ikke gennemføres i en realistisk købssituation, men i respondentens hjem, og dels er det en
følge af, at respondenterne eksplicit stimuleres til at tænke over emballagens egenskaber. 

Hollands (1989) og van Dams og van Trijps (1992) resultater er af væsentlig betydning i for-
hold til MAPP projekt nr. 10. Men ingen af disse undersøgelser giver svar på, hvorvidt og
hvorledes emballagens funktions- og miljøegenskaber indgår i forbrugerens overvejelser i ind-
købssituationen.
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3. En forståelsesramme for forbrugeradfærd og emballage

Når forbrugerne spørges om deres holdning til emballage på det generelle plan, har de en ten-
dens til at fokusere på emballagens miljømæssige egenskaber. Dette indebærer, at abstrakt for-
mulerede spørgsmål næppe kan bruges til at vurdere, hvor meget emballagens funktionelle
egenskaber betyder for forbrugerens indkøb af fødevarer. På den anden side er produktspecifik
empiri næppe et hensigtsmæssigt grundlag for at undersøge, hvorledes miljøelementet indgår i
forbrugernes overvejelser omkring emballage. Dette dilemma gør det vanskeligt at designe en
undersøgelse, der kan afklare, hvorvidt fødevarevalget er påvirket af overvejelser om emballa-
gens funktionelle og miljørelaterede egenskaber. Designopgaven vanskeliggøres endvidere af
den begrænsede konceptuelle forskning i emballage og konsumentadfærd. 

Imidlertid har Hansen (1986) udviklet en model, som forekommer at være en relevant for-
ståelsesramme for den eksplorative undersøgelse. 

Hansen foreslår i lighed med Arndt (1975), at forbrugeradfærden beskrives i en tre-fase
model: Anskaffelse, anvendelse og bortskaffelse. Emballagens forskellige egenskaber opdeles
efter, om de er mest relevante i købssituationen, i brugssituationen eller i bortskaffelsessitua-
tionen. I overensstemmelse hermed kan emballagens egenskaber grupperes i tre hovedkatego-
rier: Kommunikation, funktion og renovation.

De kommunikative egenskaber vedrører emballagens æstetik og evne til at påvirke og vejlede
forbrugeren, primært i anskaffelsessituationen, men også i anvendelses- og bortskaffelses-
situationerne. Funktionsegenskaberne er emballagekarakteristika, der har praktiske konse-
kvenser i relation til forbrugerens hjemtransport og anvendelse af produktet. Og renovationse-
genskaberne vedrører forbrugerens oplevelse af emballagens konsekvenser i bortskaffelses-
situationen.

Hansen (1986) antager, at de erfaringer, som forbrugeren gør sig i brugs- og bortskaffelses-
situationen kan påvirke valget i købsfasen. Der er tale om en intertemporal effekt, som forbru-
geren ikke nødvendigvis er bevidst om i selve købssituationen. 

En intertemporal effekt er fx den i forrige afsnit omtalte indflydelse, som miljøovervejelserne
kan have på etableringen af det sæt af produkter, som forbrugeren inddrager i sit "choice set".
Et eksempel herpå er en forbruger, der i bortskaffelsessituationen gentagne gange irriteres
over en plasticflaskes miljømæssige egenskaber, og derfor, på det abstrakte niveau, beslutter
sig for fremover kun at købe det pågældende produkt i glasemballage. Det kan føre til, at for-
brugerens sæt af alternativer indskrænkes til glasemballerede produkter. I de følgende købs-
situationer vil forbrugeren måske i starten føle dissonans (Festinger, 1957) som følge af de
bekvemmelighedsomkostninger (fx vægt og brudstyrke), der er forbundet med glasemballa-
gen. Men efter nogen tid kan en ny harmoni mellem opfattelse og adfærd være etableret.

Det er imidlertid ikke sikkert, at forbrugeren overhovedet vil opleve en dissonans i købssitua-
tionen. Således er fødevareindkøb, som tidligere nævnt, ofte en habitualiseret adfærd, hvor
divergenser mellem abstrakte beslutninger og konkrete handlinger kan sameksistere gennem
længere tid (Ronis, Yates & Kirscht, 1989).
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I de tilfælde, hvor dissonansen mellem funktions- og miljøegenskaber faktisk kommer til
udtryk, er der heller ingen garanti for, at de oplevede konflikter "harmoniseres" ved, at forbru-
geren vælger at handle i overensstemmelse med sine miljørelaterede opfattelser. Dissonans-
oplevelsen vil således ofte bevirke, at forbrugeren bliver mere bevidst om emballagens funk-
tionelle egenskaber. Dette kan medføre, at dissonansen opløses ved, at forbrugeren bevidst
vælger at nedprioritere miljøkonsekvenserne. Det vil hovedsageligt ske, hvis tabet af bekvem-
melighed (eller andre funktionelle egenskaber) vurderes at være væsenligt, eller hvis forbru-
geren føler sig usikker på emballagens miljømæssige egenskaber.

4. Den eksplorative emballageundersøgelses gennemførelse og resultater

Hansens (1986) model integrerer emballagens funktionelle og miljømæssige betydning og
illustrerer, hvorledes miljørelaterede erfaringer kan påvirke forbrugerens adfærd i en konkret
valgsituation. Modellen anvendes derfor som konceptuel ramme for den eksplorative under-
søgelse. 

Formålet med undersøgelsen er at afklare, om emballageegenskaber indgår i forbrugernes
købsovervejelser. Imidlertid er det uhensigtsmæssigt at stille spørgsmålene om emballage og
miljø direkte pga. den betydelige sociale følsomhed, som kendetegner miljørelaterede emner
(Henion, 1976). En minimering af den socialt betingede strategiske respons kan opnås ved et
undersøgelsesdesign, der er baseret på åbne spørgsmål. Desuden bør undersøgelsens formål
holdes skjult for respondenterne.

En konsekvens af diskussionen i forrige afsnit er, at en udforskning af emballagens betydning
for købsovervejelserne bør tage udgangspunkt i det lavest mulige abstraktionsniveau. Dette
indebærer, at undersøgelsen skal foregå i en naturlig kontekst. Med henblik på at placere
undersøgelsen på det lavest mulige abstraktionsniveau blev det valgt at foretage interviewene
umiddelbart efter, at respondenterne havde valgt et produkt fra en supermarkedshylde.

I forrige afsnit blev der argumenteret for, at forbrugerne associerer emballagens miljøegenska-
ber med generelle mål og værdier. Kortvarige og produktspecifikke butiksinterview åbner der-
for ikke tilstrækkelig mulighed for en afklaring af betydningen af eventuelle miljøovervejel-
ser. Af denne grund blev det valgt at supplere butiksinterviewene med dybdeinterviews med
en gruppe af de personer, som blev interviewet i butikken. Interviewene foregik på informan-
ternes bopæl. Dybdeinterviewene åbnede mulighed for at få uddybet emballagens betydning i
anvendelses- og bortskaffelsesfasen. 

Informanterne til dybdeinterviewene blev udvalgt blandt de respondenter, som deltog i butiks-
undersøgelsen. På denne måde blev forbindelsen til den observerede adfærd opretholdt.
Dybdeinterviewene tog udgangspunkt i et forskelligt emballeret sortiment af den produkttype,
som informanten havde købt i forbindelse med butiksinterviewet. Jf. bemærkningerne om
emnets sociale følsomhed blev det i dybdeinterviewet, ligesom i butiksinterviewet, forsøgt at
camouflere undersøgelsens formål. 
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Betegnelserne respondenter og informanter refererer i det følgende til de personer, der indgår i
henholdsvis butiks- og dybdeinterviewene.

Butiksinterviewene

Flere undersøgelser (fx Grunert & Kristensen, 1992; Bjerke, 1992) har vist, at forbrugernes
miljørelaterede holdninger og adfærd varierer mht. alder, køn, uddannelsesniveau, bopæl og
indkomst. Andre undersøgelser (Arbuthnot, 1977; Balderjahn, 1986) finder imidlertid, at sam-
menhængen ikke er stabil, og at miljøbevidste forbrugere bedre kan karakteriseres ved psyko-
grafiske end ved socioøkonomiske karakteristika. De finder således, at miljøbevidste forbru-
gere er kendetegnet ved en høj grad af indre styring, selvrealisering, social ansvarlighed og til-
lid til deres egen mulighed for at påvirke omgivelserne.

For at opnå så høj variation som muligt i stikprøven, blev der udvalgt supermarkeder i fire
århusianske områder, som varierer væsentligt mht. socioøkonomisk status og boligform (bilag
2). Der tages forbehold for, at layout og sortiment er forskelligt i de supermarkeder, der indgår
i undersøgelsen. 

Undersøgelsesobjekterne er ketchup, mayonnaise, sennep og remoulade. Denne produktgrup-
pe er kendetegnet ved et ensartet indhold og en varierende emballage mht. materiale og
udformning. Dette er nødvendige betingelser for, at emballagen kan påvirke købsbeslutnin-
gen. Produkterne tilhører en gruppe af dagligvarer med en lav indkøbsfrekvens. Men produk-
terne kendes og købes af et bredt udsnit af forbrugerne. 

Det har herudover haft betydning for valget af undersøgelsesobjekt, at produktgruppen ikke
har været direkte inddraget i den offentlige og markedsføringsstyrede kommunikation om
emballagens miljøegenskaber. Desuden er produktgruppens funktionelle emballageegenskaber
kun blevet promoveret i begrænset omfang. Undersøgelsens resultater kan således ikke til-
lægges en kommunikationsindsats, der er specifik for produktgruppen. Dette har betydning
for resultaternes gyldighed i forhold til andre fødevarer.

57 forbrugere, fordelt på 4 supermarkeder, blev interviewet umiddelbart efter, at de havde
valgt et produkt. Følgende spørgeguide blev anvendt:

1) Nu så jeg, at du tog X (mærke) Y (produkt, fx ketchup), hvad fik dig til at vælge det ? Andet ?

2) Køber du altid det samme mærke ?

3) Kender du andre Y-produkter ?

4) Hvilket foretrækker du ? 

5) Hvilke ting får dig til at foretrække det ? Andet ?

Hvis respondenten nævnte en emballageegenskab i forbindelse med de 5 første spørgsmål, blev han/hun spurgt,

om villigheden til at deltage i et uddybende interview. Hvis respondenten ikke nævnte en emballageegenskab

eller var uvillig til at deltage i det uddybende interview blev interviewet fortsat fra henholdsvis punkt 6 og 7:

M A P P
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6) Tænker du over emballagen, når du køber Y ?

7) Tænker du på, om Y-emballagen betyder noget for miljøet, når du køber ind ?

Afslutningsvist blev respondenten bedt om at angive alder, bopæl og husstandsindkomst.

Betingelsen for deltagelse i de uddybende dybdeinterview var, at respondenterne spontant
omtalte emballagen i butiksinterviewet. Man kan ikke udelukke, at det er muligt, at emballa-
gen påvirker forbrugerens indkøbsvalg, uden at forbrugeren er bevidst om påvirkningen i sel-
ve indkøbssituationen. Imidlertid må det anses for sandsynligt, at forbrugere som tidligere har
overvejet emballageegenskaberne, er mere tilbøjelige til eksplicit og spontant at omtale disse
egenskaber i butiksinterviewet. 

Resultater

Nedenstående tabel indeholder de valgkriterier, som respondenterne nævnte. Kolonnen
"Første probe" viser, hvad respondenterne svarede på interviewets indledningsspørgsmål (et
svar per respondent). Den næste kolonne viser det totale antal respondenter, som nævnte det
pågældnede valgkriterium  Det fremgår af nedenstående, at 22 af de 57 respondenter nævnte
emballagen som valgbegrundelse. 

Smag og emballageegenskaber nævnes omtrent lige hyppigt. Jf. Fazio og Zanna (1981) er der
større sammenhæng mellem attitude og adfærd, når den kognitive anstrengelse for at elicitere
attituden, er lille. Hvis "top of mind" kan tages som udtryk for et valgkriteriums betydning for
købsadfærden, viser svarfordelingen i første søjle, at smagen er vigtigere end emballagen.
Dette er konsistent med, at smagen betegnes som en kerneegenskab, og emballagen som en
perifer egenskab ved fødevarer. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at mere end en tredie-
del af respondenterne spontant angav, at emballagen er et valgkriterium, og at emballagen til-
syneladende er vigtigere end prisen og kalorieindholdet.
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Tabel 4.1: Antallet af respondenter pr. valgkriterium

Første probe Totalt

smag 19 23
emballage 10 22
pris 9 16
kalorieindhold 7 12
tilfældigt/variationssøgning 7 7
andet 5 6

I alt 57



Det blev ikke registreret, hvorvidt respondenterne havde prøvet de øvrige produkter i sorti-
mentet. I modsat fald ville det være naturligt for respondenterne at fremhæve emballagen som
valgkriterium, fordi den udgør en visuel forskel mellem produkterne. Idet der næsten udeluk-
kende blev nævnt funktionelle emballageegenskaber (se nedenfor), som kan antages at være
erfaringsbaserede, må visualiseringseffeken dog antages at være af mindre betydning. 

I forhold til den emballageegenskabs-morfologi, der blev præsenteret i afsnit 1, fordeler de
nævnte egenskaber sig således: funktion (21) og kommunikation (1). Ingen svar vedrører
emballagens renovationsegenskaber. De funktionelle emballageegenskaber, der blev nævnt,
vedrører: vægt, hygiejne, volumen, håndtering, dosering, børnevenlighed og brugssituation. 

Spørgsmålene er formuleret således, at også svar vedrørende de kommunikative egenskaber er
legitime. Men da de kommunikative egenskabers formål primært er at formidle information
om de andre egenskaber, er det naturligt, at så få respondenter omtaler de kommunikative
egenskaber. 

Det er bemærkelsesværdigt, at miljøet overhovedet ikke nævnes under spm. 1-5. Dette forhold
kan være betinget af den produkt- og adfærdsspecifikke interviewkontekst, jf. antagelsen om,
at overvejelser om miljøegenskaberne er mere abstrakte og at indkøbssituationen fordrer, at
forbrugerne koncentrerer sig om de praktiske aspekter ved valgopgaven (Vallacher & Wegner,
1985).

De 35 respondenter, der ikke havde omtalt emballagen, blev spurgt direkte, om den havde
betydning for forbrugsvalget. 17 svarede positivt. 2 af de 17 nævnte i denne forbindelse
emballagens miljøegenskaber.

Der resterede herefter 33 respondenter, som ikke havde omtalt emballagens miljøegenskaber.
På en direkte forespørgsel om betydningen af disse egenskaber svarede 14, at de har betyd-
ning. Når miljøegenskabernes betydning først angives på en direkte forespørgsel, kan det være
et resultat af emnets sociale følsomhed. Men det kan også skyldes en manglende kobling mel-
lem (abstrakte) miljøholdninger og (konkrete) produktvalg, jf. tidligere.

Sammenfattende indikerer butiksinterviewene, at forbrugerne i indkøbsituationen er meget
bevidste om emballagens funktionelle egenskaber. Og at disse har en væsentlig betydning for
købsbeslutningen for fødevarer, der har et relativt ensartet indhold. Da emballagens egenska-
ber normalt betragtes som perifere i forhold til forbrugerens købsbeslutning (jf. afsnit 2) er
dette resultat værd at bemærke. 

Som nævnt omtalte ingen af respondenterne emballagens miljøegenskaber. Hvis miljøegen-
skaberne har betydning for købsbeslutningen, er det antageligt på et mere abstrakt og overord-
net niveau. Derfor gennemførtes dybdeinterview med henblik på at undersøge, om forbruger-
ne overhovedet tænker over emballagens miljøegenskaber. Af de 22 respondenter, som nævnte
emballagen under de første 5 spørgsmål, angav 15, at de var villige til at deltage i et dybdein-
terview. Pga. sygdom og ferie var det dog ikke muligt at gennemføre interviews med flere end
12 personer.

M A P P
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Dybdeinterviews

Udover at give en dybere indsigt i miljøegenskabernes betydning for købsbeslutningen i det
hele taget, giver dybdeinterviewet mulighed for en belysning af de emballageegenskaber, som
de enkelte informanter har angivet som valgkriterier i butiksinterviewet. Derfor var udgangs-
punktet for dybdeinterviewet det produkt, som informanten havde valgt i supermarkedet. Det
valgte produkt blev suppleret med et sortiment af forskelligt emballerede produkter af den
samme type (se bilag 3).

For at få en indikation på undersøgelsens generalitet i forhold til andre føde- og drikkevarer
blev informanterne også spurgt om deres holdninger til, og præferencer for, appelsinjuice i
forskellige emballagetyper (bilag 3).

Gennemførelse

Dybdeinterviewet blev gennemført på informantens bopæl af en interviewer med båndoptager.
Interviewets design er tragtformet, med en tiltagende grad af struktur og målrettethed i spørgs-
målsformuleringen. I interviewets tre første afsnit omtalte intervieweren ikke emballageegen-
skaber. I fjerde afsnit spørges informanten, om emballageegenskaber har betydning for købso-
vervejelserne. Men miljøegenskaberne nævnes ikke eksplicit.

For de informanter, der omtalte miljøegenskaberne i et af de fire første afsnit, søgtes det i to
efterfølgende afsnit uddybet, hvordan miljøegenskaberne indgår i købsovervejelserne. Og det
søgtes afklaret, hvilke indikatorer informanterne anvender som grundlag for at vurdere en
emballages miljøegenskaber. Følgende spørgeramme blev anvendt:

1) Hvem bruger X (mærke), hvornår, og hvor meget bruger I ?

2) Hvilke ting er det, som gør, at det er godt at bruge X ? Andre ting ?

Er der nogle ting ved X , som irriterer dig , når du bruger det ? Andre ting ?

De to første afsnit vedrører udelukkende den vare, der blev købt, da respondenten blev interviewet i supermarke-

det.

I de to følgende afsnit præsenteres informanten først for et sortiment af den produkttype, der blev købt i forbin-

delse med interviewet i supermarkedet og dernæst for et sortiment af appelsinjuice.

3) Hvordan tror du, at disse produkter er mht. (de ting, der er nævnt under 1 og 2) ?

Hvis nu du tænker over hele det udvalg af produkter, som du ser her, er der så noget, som du synes,

kunne være bedre ? Andre ting ?

4) Jeg vil gerne have, at du fortæller mig lidt (mere) om emballagen. Hvad mener du fx om X’s

emballage, sammenlignet med de andre emballagetyper ?
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I forbindelse med det tredie afsnit anvendes der triadic sorting og præferencerangordning med henblik på at sti-

mulere informanten til at elicitere de produktegenskaber, som udgør væsentlige forskelle mellem produkterne.

5) Hvordan afgør du, om en emballage er god eller dårlig for miljøet? Andre ting ?

Hvis ikke informanten har været inde på miljøegenskaber, overspringes afsnit 5.

6) Tænker du over emballagens miljøegenskaber, når du køber ind/bruger produktet/smider det

bort ?

Hvis informanten tidligere har været inde på miljøegenskaber udelades afsnit 6.

Resultater

De 12 båndede interview blev transkriberet og indholdsanalyseret. Første skridt i indholdsana-
lysen var en konstruktion af semantiske kategorier. I kategorikonstruktionen indgik der to vur-
deringer. For det første blev det vurderet, om en nævnt egenskab kan betegnes som en embal-
lageegenskab. For det andet blev det vurderet, i hvilke kategorier emballageegenskaberne kun-
ne placeres. 

Som følge af homogeniteten af de anvendte produkters generiske indhold var det ikke vanske-
ligt at skelne mellem emballageegenskaber og andre egenskaber. Når det fx nævnes, at et
ketchup-produkt "er nemt at få ud af tuben", er det rimeligt at antage, at der refereres til en
egenskab ved emballagens konstruktion, ikke til indholdets konsistens.

For at bibeholde så meget information som muligt blev der i første omgang opereret med et
stort antal kategorier (se bilag 1). Af hensyn til overskueligheden og analysen blev de oprin-
delige kategorier herefter klassificeret i typerne: funktionelle, kommunikative og renovations-
mæssige egenskaber.

Idet formålet med dybdeinterviewene bl.a. var at uddybe motiverne for, at forbrugerne
anvendte specifikke emballageegenskaber som valgkriterier, var det emballagens vurderede
konsekvenser og nytteværdier, der blev kodet. Dette indebærer, at et ikke vurderende udsagn,
som fx "flasken er af glas", blev kodet, når og hvis konsekvensen heraf indgår i informantens
omtale. Informanterne blev stimuleret til at vurdere konsekvenserne af de emballageegenska-
ber, som de nævnte. Kategoriseringen blev foretaget af forfatteren.

De emballageegenskaber, som informanterne omtalte, er beskrevet i tabelform i bilag 1. I
tabellen er også angivet hvor mange informanter, der nævnte de enkelte emballageegenskaber.
Nedenfor redegøres for undersøgelsens vigtigste resultater. 

M A P P
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De tre typer emballageegenskaber

I nedenstående tabel er angivet hyppigheden, hvormed informanterne nævnte de tre egenskabs-
typer i hvert af interviewets fire første afsnit. Der er ikke skelnet mellem produkttyperne. Men
som tidligere nævnt indgik appelsinjuice ikke i de to første afsnit. De forskelle og ligheder, der
viste sig mellem de to produkttyper, bliver diskuteret i næste afsnit.

Det fremgår af tabel 4.2, at informanternes opmærksomhed primært er rettet mod emballagens
funktionelle egenskaber. Da informanterne er udvalgt, fordi de nævnte emballagen i butiksin-
terviewet, er det ikke overraskende, at 11 ud af 12 informanter omtaler funktionsegenskaberne.

Eftersom der gik ca. tre uger fra butiksinterviewet til dybdeinterviewet, må det formodes, at de
fleste informanter har glemt, hvad de sagde i butiksinterviewet. I butikken blev informanterne
således ikke gjort opmærksom på årsagen til, at de blev udvalgt til dybdeinterview. 

På den baggrund kan ovenstående resultat ses som en bekræftelse af, at emballagens funktio-
nelle egenskaber har en væsentlig betydning for købet af de produkter, der indgik i undersøgel-
serne. 

Undersøgelsens resultater indikerer, at informanterne kun er opmærksomme på emballagens
miljøegenskaber, når et udvalg af forskellige emballager præsenteres (interviewets afsnit 3 og
4). Dette er i god overenstemmelse med, at miljøegenskaber er abstrakte og relative (Henion,
1976), mens funktionsegenkaberne øjensynligt opfattes som mere absolutte og produktspeci-
fikke. At kommunikationsegenskaberne også er relative, illustrerer disse egenskabers funktion i
relation til skabelse af opmærksomhed og positionering. 

Forskelle og ligheder vedrørende de to produkttyper

Da appelsinjuice ikke indgik i interviewets første og andet afsnit, kan de to produkttyper, der
indgik i undersøgelsen, ikke direkte sammenlignes mht. antallet af nævnte emballageegenska-
ber. Imidlertid er det muligt at sammenligne miljø- og kommunikationsegenskaberne for de to
produkttyper, da informanterne primært omtaler disse i interviewets tredje og fjerde afsnit (se
tabel 4.2).
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Tabel 4.2: Antal informanter der omtaler emballage i interviewets afsnit 1-4

Afsnit

Egenskab

Kommunikation
Funktion
Renovation

1:

forbrugsspm.

1
-
-

2:

valgt produkt

-
10
-

3:

sortiment

9
1
4

4:

spm. om emb.

-
-
2



Opmærksomheden over for renovationsegenskaber er ensartet for de to produkttyper. Fire ud
af de seks informanter, der kom ind på emballagens miljøegenskaber, omtalte således disse
egenskaber i forbindelse med både appelsinjuice og ketchup/mayonnaise. 

De kommunikative egenskaber blev primært omtalt i forbindelse med ketchup- og mayon-
naiseprodukterne. Af interviewene fremgik det, at årsagen er, at flere af de mayonnaisepro-
dukter, der indgik i undersøgelsen (Miracle Whip og Flora mayonnaise) netop var blevet
promoveret i tv-reklamer.

Selv om informanternes opmærksomhed over for de to produkttypers funktionelle emballage-
egenskaber ikke direkte kan sammenlignes, er der fællestræk, der er værd at bemærke. Fx
blev emballagens optagelse af plads i køleskabet tillagt stor betydning for begge produkttyper
(se bilag 1). I forhold til emballagens miljøkonsekvenser kan pladsoptagelsen betragtes som et
luksusproblem. Men resultatet kan ses som et eksempel på, at det i nogle tilfælde er muligt at
kombinere funktionsduelighed og miljøvenlighed, fx ved hjælp af minimering af forbruget af
materiale og koncentration af indholdet.

Emballagens hygiejneegenskaber blev hyppigt omtalt for begge produkttyper. Det samme
gjaldt emballagens betydning i forskellige anvendelsessituationer. Sidstnævnte skyldes bl.a.,
at undersøgelsen er gennemført i "skovturssæsonen"og at begge produkttyper er relevante i
denne forbindelse.

Renovationsegenskaberne

Hver informant nævnte gennemsnitligt 7,25 emballageegenskaber. De seks informanter, der
selv kom ind på miljøegenskaberne, nævnte gennemsnitligt 8 emballageegenskaber. Det ser
altså ikke ud til, at de informanter, der er bevidste om miljøegenskaberne, også er mere be-
vidste om emballagens øvrige egenskaber. I afsnit 3 blev der med baggrund i dissonansteori
(Festinger, 1957) redegjort for, at en sådan sammenhæng kunne forventes. De interview-
sekvenser, hvor informanterne omtaler miljøegenskaber, er gengivet i bilag 5. 

Fem af de seks informanter, der nævner emballagens miljøkonsekvenser, omtaler i samme for-
bindelse besværet med affaldsbortskaffelsen. Dette resultat indikerer, at det ofte er i bortskaf-
felsesfasen, at forbrugerne er opmærksomme på emballagens miljøkonsekvenser.

At miljøegenskaberne og besværet med at bortskaffe de tomme emballager ofte blev nævnt i
sammenhæng, gør det legitimt at kategorisere disse aspekter ved emballagen under benævnel-
sen "renovationsegenskaber".

Der var færre udsagn vedrørende emballagens miljøegenskaber end forventet. I interviewets
fjerde afsnit blev informanterne fx spurgt på følgende måde: 'Nu vil jeg gerne have, at vi snak-
ker lidt mere om emballagen. Hvad synes du fx om returflasken sammenlignet med de øvrige
emballager?' 

M A P P
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Flere svar var af typen: 'det er irriterende, at man skal betale pant'/ 'den er tung og uhandy'/
'det er et bøvl, at man skal have den med tilbage til butikken'.

Disse svar illustrerer konflikten mellem miljøvenlighed og bekvemmelighed.

I interviewets fjerde afsnit, hvor der probes eksplicit vedrørende emballageegenskaber, var der
2 informanter, der kom ind på miljøspørgsmålet. For disse to informanter gjaldt det, at inter-
viewerens eksplicitering af begrebet emballage straks udløste tanker om miljø.

Den verbale stimulering med begrebet emballage er mere abstrakt end den visuelle stimule-
ring med forskellige emballagetyper. At den verbale stimulering resulterede i en prompte
miljørelateret respons, mens den visuelle stimulering primært resulterede i overvejelser
omkring funktionelle emballageegenskaber, er i overenstemmelse med abstraktionsantagelsen
(afsnit 2). Resultatet indikerer således, at en verbal stimulering med begrebet "emballage" kan
aktivere overvejelser omkring miljøet, mens en visuel stimulering med ét emballeret produkt
primært aktiverer funktionelle overvejelser (jf. tabel 4.2).

De miljøegenskaber, som blev nævnt i dybdeinterviewet, vedrørte genbrug, nedbrydelighed,
resourceforbrug, afbrændingsproblemer og materiale. Som forventet blev plastic generelt
betragtet som miljøskadeligt og glas som miljøvenligt.

I relation til de nævnte miljøkonsekvenser kom informanterne også ind på en række afhjælp-
ningsmetoder. Hyppigst nævnt var indsamlingssystemerne til glasemballage.

De informanter, der selv kom ind på emballagens miljøegenskaber i de fire første interview-
afsnit, blev spurgt, hvorvidt og hvorledes de var i stand til at vurdere forskellige emballagers
miljøegenskaber (spm. 5). Svarene vedrørte primært emballagematerialet. Mængden (overem-
ballering) og miljøinformation (mærker m.m.) blev også nævnt. Men informanterne var skep-
tiske med hensyn til miljøinformationens sandhedsværdi.

Det samlede indtryk var, at informanterne var meget usikre i miljøvurderingen, og at de
anvendte meget forskelligartede kriterier for at vurdere miljøegenskaberne.
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5. Undersøgelsens generalitet og validitet

På grund af undersøgelsens manglende repræsentativitet mht. både forbrugere og fødevarer er
det vigtigt at understrege, at resultaterne skal opfattes som indikatorer for underliggende ten-
denser.

Det har ikke været intentionen at indhente generaliserbare data. Formålet har været at eksplo-
rere alle de aspekter af emballage, som vedrører de tre forbrugssituationer (køb, brug og bort-
skaffelse).

Med de betydelige begrænsninger, som det eksplorative formål indebærer, er undersøgelsen
imidlertid tilrettelagt således, at muligheden for at opfatte resultaterne som underliggende ten-
denser for andre fødevarer og forbrugere er maksimeret.

I forhold til fødevarer generelt antages det, at valget af ketchup og mayonnaise som under-
søgelsesobjekter har haft en positiv effekt i forhold til betydningen af de funktionelle
emballageegenskaber og været neutral i forhold til betydningen af de miljørelaterede emballa-
geegenskaber. 

Ketchup, sennep, mayonnaise og dressing tilhører en gruppe af produkter, hvor emballagens
funktionelle egenskaber må antages at have stor betydning. Dette skyldes, at produkterne er
homogene mht. kerneegenskaberne, og at emballagen er vigtig for anvendelsen af produkter-
ne. På denne måde har de undersøgte emballager mange lighedspunkter med magarineembal-
lage, som forbrugerne tillægger stor betydning (Faller, 1990; Steenkamp, 1991).

Betydningen af de funktionelle emballageegenskaber er antageligt mindre for emballagen til
juice-produkterne, som til gengæld har en række karakteristika, der kan stimulere miljøover-
vejelser (returflaske og indholdskoncentrering og genbrugsmærkning).

De personer, der deltog i både butiks- og dybdeinterviewet, er meget forskellige mht. demo-
grafi, uddannelse, økonomi og urbanisering. Det er imidlertid påvist, at der eksisterer geogra-
fiske forskelle mht. miljøovervejelsernes betydning for indkøbsadfærden (Jysk Analysebu-
reau, 1990). Da alle interviewene er foretaget i Århus-området, tages der ikke højde for en
sådan variation.

Undersøgelsen blev designet med henblik på at minimere indflydelsen af emnets sociale
følsomhed. Resultaterne indikerede, at socialt påvirkede svar på de spørgsmål, hvor miljøet
blev nævnt eksplicit, ikke var så udbredte i dybdeinterviewene, som det var tilfældet i butiks-
interviewene. I sidstnævnte bekræftede halvdelen af de respondenter, der ikke selv havde
været inde på emnet, at miljøegenskaberne havde betydning for købsbeslutningen. I dybdein-
terviewet svarede alle de seks informanter, som ikke selv havde været inde på emnet, at miljø-
egenskaberne ikke betød noget for deres købsbeslutning. 

Ovenstående indikerer, at der i dybdeinterviewet blev opnået en atmosfære af fortrolighed.
Forskellen på butiks- og dybdeinterviewene kan også skyldes, at dybdeinterviewet er et bedre
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grundlag for at aktivere de mere abstrakte bevidsthedsniveauer, hvor miljøovervejelserne jf.
abstraktionsantagelsen forekommer. Det er således muligt, at forskellen ikke skyldes social
følsomhed, men i højere grad metodernes forskellige evne mht. at få personerne til at tænke
abstrakt. 

6. Resumé af undersøgelsens resultater

Undersøgelsens formål er at vurdere, om emballagens funktionelle og miljømæssige egenska-
ber påvirker forbrugernes købsovervejelser vedrørende fødevarer. I den konkrete anskaffelses-
situation (butiksinterviewet) er de funktionelle emballageegenskaber tilsyneladende af stor
betydning, mens respondenterne ikke nævnte emballagens miljøegenskaber i butiksinterview-
et. I dybdeinterviewet var der ligeledes stor opmærksomhed omkring emballagens funktionel-
le egenskaber. Men halvdelen af informanterne i dybdeinterviewet var også opmærksomme på
emballagens miljørelaterede egenskaber.

Ingen af respondenterne i butiksinterviewet omtalte miljøegenskaberne. I dybdeinterviewene
var der en tæt association mellem bortskaffelsesbesvær og miljøkonsekvenser. Tilsammen
indebærer dette en sandsynliggørelse af, at miljøovervejelser primært forekommer i bortskaf-
felsessituationen. 

Idet emballagens egenskaber normalt betragtes som perifere i forhold til forbrugerens købs-
beslutning, er det værd at bemærke, at emballagens funktionelle egenskaber havde en væsent-
lig betydning for købsbeslutningen mht. den produktgruppe, der blev undersøgt.

De funktionelle egenskaber blev associeret med specifikke produkter, mens informanterne
først blev opmærksomme på renovationsegenskaberne og de kommunikative egenskaber, når
et sortiment af produkter blev præsenteret. Dette understreger, at miljøegenskaber er mere
abstrakte og relative end de funktionelle egenskaber.

To af de seks informanter, der spontant nævnte miljøegenskaberne i dybdeinterviewet, gav
udtryk for, at dette aspekt indgik i deres indkøbsovervejelser. Men samlet indikerer under-
søgelsens resultater, at emballagerelaterede miljøovervejelser befinder sig på et højt abstrakti-
onsniveau i forbrugernes bevidsthed, og at associationen til specifik produktemballage gene-
relt er svag. 

De seks informanter, der omtalte emballagens miljøegenskaber, var meget usikre på, hvordan
en miljørigtig emballage kan identificeres. Som forventet blev plast opfattet som miljøskade-
ligt, mens glas blev opfattet som miljøvenligt.

Forventningerne om, at købsadfærden vedrørende de produkter, der indgik i undersøgelsen, er
præget af vanedannelse og begrænset informationssøgning blev bekræftet af, at mange altid
købte det samme produkt, og af at flertallet kun havde kendskab til et produkt ud over det,
som de plejede at købe. Dette kan medvirke til at forklare, at miljøovervejelser ikke forekom-
mer i forbindelse med den konkrete købsadfærd, men at de alligevel optræder på de mere
abstrakte bevidsthedsniveauer.
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7. Undersøgelsens betydning for emballageprojektet

Den undersøgelse, der er beskrevet i det foreliggende papir indikerer, at emballagens funktio-
nelle egenskaber er vigtige for forbrugerens købsovervejelser. Miljøegenskaberne er øjensyn-
ligt mindre væsentlige for det konkrete valg mellem produktalternativer. Men det er muligt, at
overvejelser omkring miljøegenskaberne påvirker købsbeslutningen på et mere abstrakt plan. 

Spørgsmålet er derfor, hvordan en sådan påvirkning kan finde sted. Og hvilke barrierer, der
kan forhindre de abstrakte overvejelser i at give sig udtryk i konkret købsadfærd. Det videre
arbejde med emballageprojektet består i at tilpasse og udvikle metoder, som kan danne grund-
lag for at besvare disse spørgsmål. Udviklingsarbejdet skal tage hensyn til muligheden for en
integreret forståelse af forbrugerens opfattelse af alle emballagens egenskaber, dvs. miljø,
funktion og kommunikation.

At abstrakte miljøovervejelser vedrørende emballagen tilsyneladende kun i begrænset omfang
giver sig udtryk i konkrete købsbeslutninger kan skyldes det manglende udbud af emballage-
alternativer samt information om disse alternativer. Det kan skyldes, at påvirkningen foregår
på et mere overordnet niveau (fx etablering af choice set). Og det kan være en konsekvens af,
at forbrugeren ikke associerer miljøovervejelserne med konkrete købsbeslutninger.

En betingelse for, at MAPP-projekt nr. 10 kan bidrage til at belyse barriererne er, at projektets
empiriske del baseres på en flerhed af metoder. Associationsbarriererne og den overordnede
påvirkning af købsbeslutningerne kan bedst undersøges ud fra en attitude- og værditeoretisk
synsvinkel, mens udbudsbarriererne må analyseres ud fra en informations- og beslutningsteo-
retisk synsvinkel.

Conjoint-analyse, som fx Buchtele og Holzmüller (1990), synes at være et hensigtsmæssigt
udgangspunkt for at undersøge, hvorvidt udbudet af fødevareemballager med forskellige funk-
tions- og miljøegenskaber og forskellig information om disse egenskaber, kan påvirke forbru-
gernes indkøbsbeslutninger. Conjoint-analysen indebærer således en mulighed for at under-
søge forbrugernes vurdering af den relative betydning af specifikke produktegenskaber i for-
hold til forbrugernes præference for forskellige produktalternativer.

Means-end-analyse (Reynolds & Guttman, 1988) er et godt udgangspunkt for at analysere,
hvilke kognitive barrierer, der forhindrer, at den abstrakte bekymring over emballagens mil-
jøkonsekvenser giver sig udslag i konkrete købsovervejelser. Metoden afklarer forbrugerens
produktopfattelse på flere forskellige abstraktionsniveauer og kan således belyse, hvorledes de
forskellige typer af emballageegenskaber er relateret til forbrugerens ønsker om konkrete
"benefits", samt mere abstrakte mål og værdier. 

End-means analyse, som er en metode, der endnu befinder sig på udviklingsstadiet, kan sup-
plere means-end analysen mht. til kortlægning af forbrugernes kognitive struktur vedrørende
emballage. Ideen med end-means analysen er at undersøge om forbrugerne associerer embal-
lagens miljøegenskaber med mere abstrakte miljøholdninger, når der tages udgangspunkt i
sidstnævnte. 

M A P P
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Desuden skal end-means anvendes til at undersøge, i hvilket omfang forbrugerne associerer
miljørelaterede emballageproblemer med deres egen konsumadfærd, og i relation hertil, hvil-
ke strategier forbrugerne mener, der kan anvendes for at afhjælpe problemet. Dette gør det
bl.a. muligt at få et indblik i, hvordan abstrakte overvejelser omkring emballagens miljø-
egenskaber kan påvirke købsbeslutningen intertemporalt.
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Bilag 1: Informanter der spontant nævnte forskellige emballage-
egenskaber

-22-

Totalt Ketchup/ Appelsinjuice
Sennep

Funktionelle egenskaber

Servering 

Uspecificeret 5 5

Dosering 3 3

Børnevenlighed 2 2

Åbne/lukke 2 2

Dispensionsevne 3 3 1

Håndrigtighed 5 3 2

Økonomi

Indfl. på pris 3 3

Tømme helt 5 5

Øvr. funktioner.

Plads i køleskab 10 7 6

Holdbarhed 1 1

Brudstyrke 2 1 1

Situation 7 6 2

Vægt 2 2 1

Hygiejne 9 7 1

Renovationsegenskaber

Bortskaf.besvær 7 4 7

Miljø 6 4 4

Kommunikative
egenskaber

Kvalitetscue 1 1

Kendskab reklame 5 5

Se/føle indhold 2 1 1

Æstetisk 6 5 4



Bilag 2: Supermarkeder der indgik i butiksundersøgelsen

1) Favorit i Hasle
2) Bilka i Tilst
3) Superbrugsen, Vesterbro Torv
4) Superbrugsen i Skåde

Bilag 3: Produkterne der indgik i dybdeinterviewene

Appelsinjuice

a) 1 l "Rigtig" i tetrapak
b) 25 cl "Thor" i returflaske
c) 20 cl "Jaffa" i plastbøtte
d) 1 l "Granini" i glasflaske

Tomatketchup
a) 200 g "Heinz" i glasflaske
b) 450 g "Kolding" i plastbøtte, der kan stå på hovedet
c) 500 g "Ug" i plastbøtte, med spids top
d) 740 g "Beauvais" i plastbøtte, flad og gennemsigtig

Mayonnaise

a) 300 g "Viby salater, Kalorielet" i alupose
b) 200 g "Viby salater, Kalorielet" i alutube
c) 200 g "F-gruppen, Mayonnaise" i alutube
d) 450 g "F-gruppen, Mayonnais" i plastbøtte
e) 450 g "Flora" i plastbøtte, stå på hovedet
f) 500 g "Miracle Whip" i glas med skruelåg 
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Bilag 4: Informanterne fordelt efter socioøkonomi 

Gruppering efter indkøbssted, indkomst, bopæl og alder

Indkøbssted: Skåde 2
Tilst 3
Hasle: 4
Vesterbro 3

Husstandsindkomst kr/år: Til 150. : 2
150 - 300: 4
over 300: 6

Bopæl City 3
Forstad 6
By 3

Alder/år -41: 8
40-60: 3
60-: 1

-24-



Bilag 5: Miljørelevante uddrag fra transkriberingen af dybdeinterviewet

Dybdeinterviewets 3. afsnit

Glasset, det kan gå til genbrug, og det andet, det fylder ikke ret meget i affaldscontaineren,
det...det er et stort emballagespild, der er på den. Plasticbeholderen ikke også, ja så ved jeg
godt at, så kan man købe den der og fylde oven i (peger på posen)

——————————————————

Umiddelbart vil jeg nok tænke at....Graninien... Altså det at den er i glas, det er lidt ressource-
spild osse, men ok det kan gå, hvis nu (....) man tager det med

——————————————————

Ja, men det er miljøspørgsmål ikke...det er nok derfor jeg ikke vil vælge den ikke...nu har jeg
så ikke kigget på, hvad det er den indeholder...altså når jeg så har valgt den der.... så er det
også, fordi den ikke er tilsat så meget..altså, den er er ikke tilsat så mange tilsætningsstoffer

?Nu siger du, at du ikke vil vælge Floraen pga. Miljø, men er den ringere for miljøet end de
andre

Ja det følger af at......men, det har jeg jo så ikke undersøgt..altså hvad det er for noget plastic
ikke..altså vel..fordi der bruger de også forskellige ting..og det der sølvpapir, det kan heller
ikke nedbrydes..så langt er jeg ikke gået

? Hvordan siger du, at de andre er mht. miljø, når den der er dårlig

Ja men den der med glas, det synes jeg ikke er så galt for miljøet, altså fordi den afleverer jeg
lige heroppe ikke også, altså i glascontaineren..altså derfor kan jeg godt lide, at den er i glas,
men altså hvad der er værst for miljøet, om det er plastic eller det er sølvpapir....

——————————————————

....Posen den er ganske udmærket, det er jo en glimrende...det er nok..jeg vil måske synes, at
den er lidt besværlig, når den er åbnet, men så kan man jo fylde den i den her (glasset), det
har mor (konen) gjort i mange år...det er vel noget af det billigste......og med affald og sådan
noget...den fylder ikke ret meget, og der sker jo ikke noget ved at brænde den af.....

?Nu siger du affald

Ja sådan jo, at det ikke forurener, så lidt forurening som muligt og fylder så lidt som muligt,
der må man jo selvfølgelig sige, at bøtten og glasset er mere besværlig og fylder selvfølgelig
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mere ....

—————————————————

? Hvad så med den her

Ja den er jo let at komme af med, men det er jo selvfølgelig plastic, det skulle jo ikke være så
godt....for naturen...hvis man skal være lidt miljø, altså hvis du tænker på den måde ikke
også.....og det skal man jo egentlig

?Skal man det

Ja det synes jeg, at man skal...det kan være jeg bliver lidt klogere nu, når jeg kommer til at
tænke over det, normalt så køber man jo bare uden at vide det, hvad der ser mest indbydende
ud...... og så også med henblik på sundheden

Dybdeinterviewets 4. afsnit 

? Nu har vi snakket en del om emballagen. Du sagde, at en af grundene til, at du købte den
der (K-salat) det var, at den kunne stå på hovedet, men du kunne ikke lide den, fordi den ikke
kan tømmes, og det er jo egenskaber ved emballagen, hvis vi nu tager emballagen og snakker
om mayonnaisen først, er der andre ting du vil nævne

Nej........ja, det ved jeg ikke. Jeg må da indrømme sådan noget som miljø, det har jeg faktisk
aldrig tænkt på i den sammenhæng der. Det kan måske være nemmere at slippe af med den
der (posen) eller med glasset, så det måske mere miljøvenligt med glasset, der kommer i glas-
beholderen, end det er med den der (bøtten). Nu har jeg ikke kigget, men på noget af plasticet
der, står der jo også sommetider, at det er nemmere...at når det bliver tilintetgjort, så er der
ikke noget skadeligt i det, det har jeg altså godt nok ikke kigget på..Glasset kan genbruges, det
må være det mest miljøvenlige

? Hvad så med juicen,

Ja det ved jeg altså ikke, men flasken det er jo i hvert fald genbrugsglas...ok og hvis den bliver
smidt i, så må den jo også kunne genbruges..

——————————————————-

? Jeg vil gerne have, at vi snakker lidt mere om emballagen, hvis nu vi tager returflasken,
hvordan synes du den er så...

Ja, men den er jo nem at tømme, og den kan bruges igen. Det er jo også en fordel...istedet for
det andet, det bliver jo bare smidt ud
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?Det er en fordel det kan bruges igen..hvordan med de andre

Altså smagen (....)

?Hvis nu vi snakker om emballagen, hvordan med den store flaske

Jo, men den er også nem at tømme, men det er jo sådan set synd at smide sådan en stor flaske
ud..

? Er det noget der har nogen betydning for dig, når du går ud og køber ind

Ja, det har det. Jeg vil helst have en (..) pose og så skal det ihvertfald ikke fylde så meget

? Ok..nu var du lidt inde på det der med miljøet..det med at returflasken kan bruges igen, og
at det var noget svineri at smide den store ud. Hvis nu vi tager mayonnaisen.... de emballage-
typer her..hvad mener du så om dem i forhold til miljøet

Ja, det ryger ud det hele, det gør det...og det er ikke noget der går i opløsning af sig selv...
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