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1. Problem og formål

Problemformulering

Dette projekt analyserer emballagens rolle i fødevareindustriens produktudviklingsproces og
forbrugernes holdninger og adfærd i forhold til fødevareemballage. Det er motiveret af det
stigende pres, som hviler på dansk fødevareindustri, som følge af dels intensiveret
international konkurrence, dels en stigende erkendelse af miljøproblemernes alvor - og vilje til
at gøre noget ved dem - hos politikere og forbrugere, jf. fx (Miljøministeriet, 1991; Nielsen,
1991, Vilstrup i Markedsføring 11/90, Jysk Analyseinstitut i Erhvervsbladet, 9/8, 1990). Dette
dobbelte pres har knyttet forbedring af dansk fødevareindustris konkurrenceevne sammen med
dens skånsomhed i forhold til det omgivende miljø, og det er vores hypotese, at de to
egenskaber vil komme til at hænge endnu mere intimt sammen fremover. 

Projektet her hviler desuden på den antagelse, at forbedringer på begge områder kan
tilvejebringes gennem forskning og udvikling (jf. bl.a. Det Fødevareteknologiske Forsknings-
og Udviklingsprogram), men at forbedringer, som integrerer begge hensyn, ikke kommer
automatisk. Hidtil har hensyn til konkurrenceevne og miljø kun i ringe grad været integrerede
i fødevaresektorens produktudvikling; de har snarere modarbejdet hinanden. Jeg skal straks
uddybe denne påstand. Dokumentation til støtte for påstanden vil blive fremlagt i det
følgende. 

Der er to hovedtendenser i fødevaresektorens produktudvikling i disse år: (i) Udvikling af
højtforædlede fødevarer, som bl.a. reducerer den nødvendige tilberedningstid i køkkenet og
(ii) udvikling af økologiske1 fødevarer. 
Forædlingstendensen i produktudviklingen har præget sektoren i årtier, og det er fortfarende
den, der opsuger langt de fleste ressourcer. Den er komplementær til udbredelsen af nye
husholdningsteknologier (bl.a. fryseren og mikrobølgeovnen) og har sin sociale raison d’être i
det stigende tidspres, som hviler på moderne husholdninger. 

Den “økologiske” tendens er som produktudviklingsfænomen kun få år gammel, og
fødevareindustrien forholder sig stadig forholdsvis tøvende og tvetydigt i forhold til den. Dens
fundament er nye tendenser i miljøpolitikken, som dels har ført til indgreb i forhold til det
traditionelle landbrugs kemibaserede produktionsform, dels har givet fødevareindustrien visse
image- og troværdighedsproblemer i forhold til købedygtige kundegrupper, både på
hjemmemarkedet og eksportmarkeder. Den sociale basis for denne tendens er stadigt mere
veluddannede forbrugeres bekymringer over helbredmæssige, økologiske og etiske
konsekvenser af deres fødevareforbrug. 

I de seneste år har fødevareindustrien satset stærkere på økologiske produkter, bl.a. med
intensiveret markedsføring og distribution af økologiske mælkeprodukter og grønsager på det 

1 Begrebet “økologisk” bruges i to betydninger i denne fremstilling: En snæver betydning, hvor betegnelsen knyttes til
fødevarer, som er produceret på en sådan måde, at de er kvalificerede til det statskontrollerede “Ø-mærke”, og en bredere
betydning, som blot betegner det “mere miljøvenlige” blandt alternative varer eller handlinger, (sådan som udtrykket bl.a.
anvendes i Henion, 1976). I det sidste tilfælde anvendes anførselstegn for at markere, at “miljøvenligheden” er relativ (og ofte
vurderet på et ufuldstændigt grundlag).



danske marked. Det har imidlertid ikke ført til integrering af de to tendenser i
produktudviklingen. Strategien har øjensynlig hvilet på en antagelse om, at økologiske og
ikke-økologiske produkter retter sig mod velafgrænsede og ikke-overlappende segmenter.
Dette er næppe (længere) en holdbar antagelse. 

De nyeste markedsanalyser (fx Vilstrup i Markedsføring 11/90; Jysk Analyseinstitut i
Erhvervsbladet, 9/8, 1990) tyder på, at økologiske og ikke-økologiske fødevarer i stigende
grad konkurrerer om de samme forbrugeres gunst. Konkurrencen drejer sig ikke kun om at
tilbyde den bedste “value for money”. Markedsføringen af økologiske fødevarer sår tvivl om
traditionelle fødevarers grundlæggende kvalitet. Og til gengæld sætter markedsføringen af
traditionelle fødevarer spørgsmålstegn ved økologiske fødevarers troværdighed og
muligheden af et “økologisk” forbrugsmønster.

Emballagen er en integreret del af forædlede fødevarer og af deres produktions- og distribu-
tionsprocessers design. Den påvirker forbrugerens valg, ikke blot som følge af hendes
evaluering af emballagen som sådan, men også fordi emballagen indgår i forbrugerens
evaluering af varen indeni (Blois, 1991; Hise & McNeal, 1988; McDaniel & Baker, 1977).
Ikke mindst emballagens miljømæssige egenskaber er i stigende grad udsat for
miljømyndighedernes og miljøbevidste forbrugeres kritiske opmærksomhed (hvilket vi skal
dokumentere i det følgende).

Hensigten med dette projekt er primært at skabe et fundament for en (mere) miljøvenlig
emballagestrategi for dansk fødevareindustri, som en integreret del af produktudviklingen.
Det skabes ved at analysere på den ene side udviklingen i forbrugerholdninger til emballage
og de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for forbrugernes “miljøbevidste”
emballagevalg, på den anden side hvilke frihedsgrader, der eksisterer for fødevareindustriens
emballageudvikling på kort og længere sigt. Desuden er det hensigten at udvikle metode-
forslag til en løbende overvågning af udviklingen i forbrugerholdninger på dette område.

Projektets formål

Projektets formål består af to dele: 

Første formål er at beskrive, hvordan emballageovervejelser indgår i produktudviklingspro-
cessen i fødevareindustrien. Beskrivelsen skal give mulighed for at vurdere, hvilke “trajecto-
ries”, hhv. frihedsgrader, der eksisterer for emballageudviklingen. Beskrivelsen baseres på
sekundære kilder, på resultaterne af andre af rammeprogrammets2 undersøgelser og på sam-
taler med udvalgte nøglepersoner i det fødevareindustrielle kompleks. 

Andet formål er at analysere forbrugernes holdning til fødevareemballage som kilde til (a)
nytte og (b) miljøproblemer, og deres individuelle og kollektive strategier til undgåelse af em-
ballagens miljøbelastning.
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2 Dette projekt indgår i rammeprogrammet “Markedsstyret Proces- og Produktinnovation i Fødevaresektoren” (MAPP), jf.
beskrivelsen andetsteds i dette working paper.
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Resultaterne af disse analyser vil have interesse i mange sammenhænge i både erhvervslivet
og miljøadministrationen. Det hensyn, der vejer tungest i tilrettelæggelsen af undersøgelserne
og formidlingen af resultaterne, er til mulighederne for at udvikle forslag til emballage- og
produktudviklingsstrategier for danske fødevarevirksomheder. 

2. Tendenser i produktudviklingen: Økologi og forædling

Forædlingtendensen 

Forædlingtendensen i produktudviklingen er knyttet til grundlæggende strukturelle
udviklingstendenser i forbrugsmønsteret, industristrukturen og distributionsstrukturen. 

Skiftet i forbrugsmønsteret i retning af højere forædlede og mere “emballageintensive”
fødevarer er et led i en udvikling, som er blevet kaldt “modernisering” af livsformerne
(Uusitalo, 1986). I USA, hvor den “moderne” livsform er mest veludviklet, er fødevareembal-
lagens andel af husholdningsbudgettet sammenlignelig med råvarernes andel (Hise &
McNeal, 1988). En tilsvarende opgørelse er ikke lavet for Danmark.

I den moderne livsform er købt arbejdskraft i køkkenet substitueret af eget arbejde, og eget
arbejde er effektiviseret v.h.a. køkkenmaskiner og industrielt forarbejdede halvfabrikata, jf. fx
(Gershuny, 1978; Gershuny, 1983). I figur 1 og 2 er opregnet nogle væsentlige kendsgerninger
vedrørende henholdsvis fødevarernes forarbejdningsgrad og emballageforbruget i det
moderne samfund.

Figur 1: Om fødevarernes forarbejdningsgrad

Fødevarer, som sælges gennem detailhandelen, har gennemgået en forarbejdning,
som bl.a. reducerer den tid, forbrugeren skal anvende for at tilberede et færdigt
måltid.

Dybfrosne fødevarer indeholder i de fleste tilfælde et højere forarbejdningsniveau
end tilsvarende ferske fødevarer.

Næst efter USA er Danmark det land i verden, som har det største forbrug af
dybfrosne fødevarer pr. indbygger (Dybfrostrådet, 1990).

I de sidste 10 år er forbruget af dybfrosne fødevarer i Danmark steget med 70%,
mens det samlede fødevareforbrug er faldet med 4% (Dybfrostrådet, 1990 og
Danmarks Statistiks Tidsseriedatabase).

Forbruget af dybfrosne færdigretter - fødevarer på meget højt forarbejdningsniveau
- er i de sidste 10 år steget med 63% (Dybfrostrådet, 1990).

☞

☞

☞

☞

☞



Figur 2: Om emballage

Med få undtagelser er fødevarer, som sælges gennem detailhandelen, emballerede.
Emballagen har som minimum de formål at bevare varens friskhed, hygiejniske stan-
dard, holde sammen på varen og bære nogle informationer om varen.

Der er lovfæstede krav til emballager, som kommer direkte i kontakt med fødevarer.
Bl.a. må sådanne emballager ikke indeholde genbrugsmaterialer.

En stigende del af emballagen består af plastmaterialer (ca. halvdelen af materiale-
forbruget i 1988) og en faldende andel af papir og pap (ca. 1/3 i 1988) (Christensen
& Pedersen, 1990).
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Det er projektets hypotese, at forbrugernes primære motivation til at vælge et embal-
lageintensivt forbrugsmønster stammer fra et behov for effektiv tidsanvendelse i indkøbs- og
køkkenarbejdet, jf. fx (Bonke, 1988; Georg, Plougmann & Nielsen, 1989). Andre behov og
ønsker (fx at sikre fødevarernes hygiejniske standard og undgå spild, jf. fx Grosby, 1989) spil-
ler også en rolle, og i mange tilfælde er udbuddet af et “mindre emballageintensivt” alternativ
ikke tilstede. 

De produktinnovationer i fødevaresektoren, som har muliggjort udviklingen af et em-
ballageintensivt forbrugsmønster, har langt fra altid været motiverede af udtalte forbruger-
behov og -ønsker. Andre motiver er affødt af den stigende koncentration og centralisering i
det fødevareindustrielle kompleks (Lundvall, Olesen & Aaen, 1984), og af udviklingen af
selvbetjeningssystemet i detailhandelen (Gardner, 1968; Hise & McNeal, 1988).

Med færre og større produktionssteder bliver fødevareproduktionen og distributionen mere
“transportintensiv.” Råvarer og halvfabrikata får længere transportvej til forædlingsvirksom-
hederne, og de færdige produkter får længere transportvej til forbrugerne. En stor del af
udviklingsindsatsen på emballageområdet er rettet mod at minimere spild under den stadig
længere transport og lagring og at minimere håndteringsarbejdet i produktion og distribution. 

I selvbetjeningssystemet er opgaverne i forbindelse med at informere om varen og måle den
op i de ønskede portioner flyttet fra ekspedienten til emballagen. “(T)he package must
perform as the silent salesman at the point of sale” (Hise & McNeal, 1988, s. 4). Til varer, der
sælges med selvbetjening, efterspørger producent og detailhandler emballager, der på én gang
sælger og vanskeliggør tyveri (hvis forbrugeren fristes over evne).

Endvidere har den stigende benyttelse af produktdifferentiering som et middel i den in-
dustrielle konkurrence i efterkrigstiden medvirket til at forøge vareudbuddets emballagein-
tensitet (Kotler, 1991). Indenfor fødevaresektoren giver emballagen velkomne muligheder for
at differentiere produkter, som ellers opleves som ens og velkendte af forbrugerne (Blois,
1991). Fordi produktdifferentieringsstrategien kombineres med anvendelsen af
masseproduktionsteknologi, har den resulteret i et vareudbud, som nok er rigt på valg-
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muligheder på mærkeniveau, dvs. mellem grundlæggende ens produkter, men samtidig sætter
snævre grænser for forbrugernes individuelle valg af overordnet forbrugsmønster (Firat &
Dholakia, 1977; Georg, Plougmann & Nielsen, 1989; Uusitalo, 1986).

Produktdifferentieringsstrategien har ubetinget været en kilde til succes for mange virk-
somheder (også) indenfor fødevaresektoren. Det hænger bl.a. sammen med, at de nye,
emballerede fødevarer, som er blevet udviklet, har tilbudt forbrugerne attraktive fordele i form
af tidsbesparelser og nye funktionelle emballageegenskaber: Evne til at holde varen kold eller
varm under hjemtransporten fra detailhandelen, evne til at tåle såvel nedfrysning som
opvarmning (i fx mikrobølgeovn), serveringsegnethed osv. 

For nogle “moderne” fødevareprodukters vedkommende er emballagen en så væsentlig og
integreret del, at det ikke kan afgøres entydigt, hvad der er produkt, og hvad der er emballage
(fx tebreve, flødeskum på spraydåse, “Lørdagskyllinger”). De nye emballager er ofte resultat
af et omfattende udviklingsarbejde, især m.h.p. at finde materialesammensætninger, som giver
nye egenskaber. I disse bestræbelser på at gøre tilværelsen lettere for virksomheder og
forbrugere bliver Sorteper imidlertid ofte spillet videre til miljøet. Mange nye
emballagematerialer er kompositmaterialer (Jacobsen, 1991), som ikke kan nedbrydes i
naturen eller genanvendes.

Miljømæssige konsekvenser

Den skitserede udvikling i fødevaresektoren går imod idealet om “bæredygtighed” i produk-
tion og forbrug, som bl.a. udtrykt i Regeringens handlingsplan for miljø og udvikling (1988).
Koncentrationstendenserne i sektoren fører til stigende energiforbrug og øgede krav til embal-
lering under transporten. Den stigende mængde transportemballage fører til en stærkt forøget
affaldsgenerering, og det samme gør udbredelsen af stadig mere højtforædlede (og dermed
emballageintensive) fødevarer, jf. bl.a. (Coggins, Cooper & Brown, 1991; Henion, 1976;
NOAH, 1989). Som følge af stigende anvendelse af plast- og kompositmaterialer
(Christensen, 1991; Jacobsen, 1991), som ikke nedbrydes i naturen og p.t. ikke kan genanven-
des, stiger emballagens miljøbelastning endnu stærkere end dens bidrag til affaldsmængderne. 

Den produktudvikling, som bl.a. imødekommer forbrugernes behov for tidsbesparelser og
funktionalitet, har m.a.o. nogle negative økologiske sideeffekter, hvoraf især de store, ikke-
genanvendelige emballagemængder i affaldet falder såvel miljømyndighederne som den
miljøbevidste forbruger i øjnene, jf. fx (Nielsen, 1991). Affaldsanalyser i USA (Phillips,
Restrepo & Rathje, 1984) dokumenterer, at et “moderne” forbrugsmønster, baseret på højtfor-
ædlede fødevarer, fører til relativt mindre madspild og mere emballage i husholdningsaffaldet,
end et forbrugsmønster, hvor fødetilberedningen sker ud fra basale råvarer. “Buy a microwave
pack of green beans and the container will account for 16% of the total weight, compared
with 0.6% for a pound of the fresh sort” (Cairncross, 1990, s. 21). 

M A P P
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Modreaktioner fra myndighederne og forbrugerne

Den moderne livsform og det tilknyttede forbrugsmønster er kommet under stigende pres som
følge af de negative sideeffekter af dens høje materiale- og energiintensitet samt forureningen
fra produktionens, distributionens og forbrugets reststoffer. Presset kommer dels fra utilfredse
forbrugere, dels fra offentlige myndigheder, som står med ansvaret for at løse de miljøproble-
mer, som livsformen skaber. 

Presset fra de offentlige myndigheder har karakter af dels direkte lovindgreb mod virk-
somheder og forbrugere, dels oplysning og appeller, som har til formål at få forbrugerne til at
ændre forbrugsmønster i økologisk retning. Presset tiltager i styrke og global udbredelse. Det
synes givet, at vi i de kommende år vil blive vidne til accelererende indgreb mod industrien,
herunder fødevareindustrien i mange lande, hvis ikke den frivilligt eller som konsekvens af en
ændret efterspørgsel ændrer produktionen og produkterne i mere miljøvenlig retning.3

Brugte emballager er i stigende grad i fokus for miljømyndighedernes bestræbelser på at løse
problemerne med de voksende affaldsbjerge, både i Danmark og de fleste andre udviklede
industrilande (Nielsen, 1991). Det har bl.a. ført til indførelse af afgifter på visse
emballagetyper, krav om anvendelse af genbrugsemballager til visse drikkevarer, henstillinger
om at undlade anvendelse af visse emballagematerialer (PVC), samt direkte opfordringer til
forbrugerne fra miljøministre (Klaus Töpfer i Tyskland og Lone Dybkjær i Danmark) om at
reagere mod “overemballering”.

For at hjælpe danske forbrugere, som tilstræber et “økologisk” forbrugsmønster, er der indført
en statskontrolleret mærkning af økologiske landbrugsprodukter, og miljømyndighederne har
deltaget i planlægningen af en generel, positiv miljømærkning (efter tysk forbillede) i både
Norden og EF (Miljøstyrelsen, 1991). Den nordiske ordning er allerede igangsat i de øvrige
nordiske lande. I Danmark afventes en fælles EF-ordning, som trækker ud som følge af de
lange beslutningsveje i EF.

I en række lande, frem for alt i Tyskland, er der i sidste halvdel af 1980erne sket en hastig
vækst i individuelle og kollektive forbrugerreaktioner mod, hvad der opfattes som “over-
emballering.” I Danmark er sådanne reaktioner endnu begrænset til mindre grupper særligt
miljøbevidste forbrugere og medlemmer af miljøorganisationer, jf. fx (NOAH, 1989), men
udenlandske erfaringer viser, at de hurtigt kan brede sig.4

3 Dette er bl.a. den fremherskende vurdering blandt ledelserne af ca. 100 multinationale selskaber, spredt over hele kloden,
som indgik i en undersøgelse af udviklingen af “grønne” strategier i 1989 (Vandermerwe & Oliff, 1990).

4 Det er fx i høj grad tænkeligt, at de danske miljømyndigheders nye affaldsstrategi, som satser på aktivering af borgerne til
genanvendelse og forebyggelse og bl.a. fokuserer på emballage (jf. fx Nielsen, 1991), vil bidrage til en mere kritisk holdning
til fødevareemballage i befolkningen.



I Tyskland har forbrugergrupper bl.a. organiseret "happenings", hvor deltagerne fjernede den
"overflødige" emballage, inden de forlod detailhandelen. Ideen stammer fra
aktionsforskningsprojektet PLENUM i Berlin, som i 1983-84 fandt frem til, at en husholdning
kan reducere sit affald med omkring 20% ved blot at undgå overflødig emballage (Borman &
Funcke, 1985; test, specialtillæg om “Umweltschutz”, u.å.). Projektets resultater og de
aktioner, som det mundede ud i, fik en del omtale i medierne og bredte sig hastigt i befolknin-
gen. Forbrugeraktionerne blev bakket aktivt op af miljøminister Klaus Töpfer og har resulteret
i en lovgivning, som pålægger detailhandelen at tilbyde kunderne muligheder for at aflevere
den sekundære emballage (den, som ikke er direkte nødvendig i brugen af varen) inden de
forlader butikken, og for at aflevere den primære emballage i eller ved butikken efter endt
brug.5 Denne lovgivning får også konsekvenser for danske fødevarevirksomheder, som - i
lighed med alle andre - er pålagt at sikre, at emballagen om de varer, der eksporteres til
Tyskland,6 tages retur eller genanvendes.

Selv om emballeringen af et højtforædlet fødevareprodukt ikke kan betegnes som overflødig,
vil miljøbevidste forbrugere utvivlsomt betragte den store emballagemængde med modvilje.
Denne holdning bliver forstærket af markedsføringen af økologiske fødevareprodukter, som
netop appellerer til forbrugernes miljøbevidsthed i valget af fødevarer. Hvis en voksende del
af befolkningen lader sig lede af miljøhensyn i valget af fødevarer - hvilket der er gode grunde
til at forvente - er minimering af emballagens affaldskonsekvenser en væsentlig målsætning,
både af miljø- og markedsmæssige årsager.

Et økologisk forbrugsmønster på vej?

Forbrugerundersøgelser i Danmark og andre højtudviklede industrilande viser en stigende vi-
den om og interesse i miljøforhold og en udbredt præference for miljøvenlige varer blandt for-
brugerne.7 I disse undersøgelser giver en stor del af svarpersonerne endog udtryk for villighed
til at betale mere for økologiske varer. Salget af “miljøvenlige” varer er også stigende8 på
trods af, at forbrugerne ofte må betale en høj pris for “miljøvenligheden” uden at opnå
påviselige personlige fordele herved (ud over bedre samvittighed). Indenfor non-food
varekategorier, hvor det mere miljøvenlige alternativ ikke er dyrere, har “miljøvenlige” varer
på kort tid opnået høje markedsandele (Business International, 1990; Cairncross, 1990;

5 Ordningerne for sekundær emballage skal sættes i gang inden april 1992, mens ordningerne for primær emballage kan
vente til udgangen af 1992 (Struve, 1991; Miljø Info, 1991). Tysk erhvervsliv har på privat basis etableret et “Duales System
Deutschland” til at løse indsamlingsopgaverne (Miljø Info, 1991).

6 17 % af den danske føde- og drikkevareeksport i 1989, jf. Danmarks Statistik: Danmarks vareindførsel og -udførsel 1989.
København, 1990.

7 Danmark: Vilstrups analyse, offentliggjort i Markedsføring 11/90; Jysk Analyseinstituts analyse, offentliggjort i
Erhvervsbladet, 9/8, 1990; AIMs analyse, offentliggjort i Jyllands Posten, 2/10, 1990. Norge: (Lavik & Lunde, 1991). USA:
Advertising Age, 21/8, 1989, (Lallande, 1988).

8 Jf. bl.a. pressemeddelelse fra “Informationskampagnen for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug, februar 1991, Jyllands
Posten, 3/4, 1991 (vedr. det danske marked), og Jyllands Posten, 12/11, 1990 (vedr. det tyske og engelske marked), og
(Business International, 1990) (vedr. en række europæiske lande).
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Holdsworth & Piderit, 1991).

Det hævdes ofte, at udviklingen af et “bæredygtigt” forbrugsmønster forudsætter en
udskiftning af de dominerende “materialistiske” værdier og Cartesiske rationalitetsidealer
med et alternativt værdisæt, som prioriterer økologi, harmoni og personlig vækst
(Christensen, 1990; Christensen, 1987; Georg, Plougmann & Nielsen, 1989). Andre håber, at
bæredygtighed kan opnås uden radikale ændringer i de eksisterende livsformer, gennem en
nyorientering af den teknologiske udvikling mod “renere teknologi” og recirkulering af
reststofferne (fx Regeringens handlingsplan for miljø og udvikling, 1988). Renere teknologi-
løsninger kan naturligvis også arbejde sammen med en ændret værdiorientering.

Hvorvidt et værdiskifte er under udvikling i de rige industrisamfund, er et spørgsmål, som er
vanskeligt at besvare. Den måske mest kendte fortaler for en sådan hypotese er Inglehart
(1977), som har søgt at dokumentere, at nye “post-materialistiske” værdier er på fremmarch i
de højtudviklede lande i Europa. Hans resultater er imidlertid blevet udsat for alvorlig kritik,
dels for at være resultat af et svagt måleinstrument, dels for lige så vel at kunne afspejle
forbigående ændringer i adfærdsorienteringen hos unge mennesker som den fundamentale
værdiforandring, han postulerer (Grunert, 1991).

Udviklingen af et økologisk forbrugsmønster forudsætter ikke nødvendigvis, at forbrugerne
udvikler helt nye værdier. Det er tilstrækkeligt, at der sker en forskydning i betydningen af de
værdier, som i forvejen findes i værdisystemet (Grunert, 1991).

Der er mange indikationer på, at vi i disse år er vidne til en gradvis opprioritering af øko-
logiske værdier hos mange forbrugere. Der eksisterer imidlertid mange barrierer for den
enkelte forbruger, som ønsker at ændre livsform i økologisk retning: Der udbydes endnu ikke
“økologiske” alternativer til alle miljøbelastende varer, “miljøvenlige” varer koster ofte ekstra,
de kræver ofte mere tid og planlægning i indkøb og forbrug, og i nogle tilfælde kræver
forbruget af dem andre kompetencer end forbruget af (for forbrugeren) traditionelle varer.
Dette fører utvivlsomt ofte til en oplevelse af værdikonflikt og skyldfølelse, når økologiske
hensyn må vige for hensyn til økonomi, tid og komfort. De nyeste danske undersøgelser viser,
at en stor gruppe forbrugere køber økologiske fødevarer af og til, men hovedsagelig køber
traditionelle varer (Bjerke, 1990). Køb af økologiske varer synes for disse forbrugere nærmest
at have karakter af “afladskøb”.

En tilstand præget af værdikonflikt og skyldfølelse er labil. På længere sigt vil forbrugere i
denne situation søge at stabilisere sig. Hvor mange, der vælger at ændre forbrugsmønsteret og
livsformen i mere konsekvent økologisk retning, hhv. at nedprioritere de økologiske værdier
igen, vil bl.a. afhænge af, hvor store de nævnte barrierer ved en sådan ændring opleves at
være.

Reaktionerne fra markedet tyder på, at virksomhederne vurderer, at den stigende
miljøbevidsthed blandt forbrugerne er mere end en forbigående bølge. Producenter og
detaillister kappes om at præsentere den “grønneste” profil. Ved årsskiftet 1990/91 havde 60%
af virksomhederne på det danske dagligvaremarked planer om at anvende miljøargumenter i
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i 1991 (Markedsføring, 1/91). Med FDB/IRMA som foregangsvirksomheder har en stor og
stigende del af detailhandelen i de senere år “miljø-deklareret” fødevare- og andre emballager
og foretaget “miljøvenlige” ændringer i emballager (gradvis udskiftning af PVC-holdige med
PVC-frie emballager, fersk kød på papbakker, som kan komposteres, fjernelse af æsken
omkring tandpastatuben mv.).  Den samme udvikling foregår - i forskelligt tempo - i alle de
lande, Danmark normalt sammenligner sig med og har det største økonomiske samkvem med
(Business International, 1990; Elkington & Burke, 1987; Elkington, Burke & Hailes, 1988).

3. Teori og metode

Analyseramme

Overordnet opererer vi med tre bestemmende faktorer til forklaring af forbrugernes
forbrugsvalg - herunder valg af mere eller mindre miljøvenlige og emballageintensive
fødevarer: Motivation, evne (ability) og mulighed (possibility), jf. figur 3.9

Figur 3: Forbrugeradfærdens determinanter

  

Motivation

PossibilityConsumer
behaviour

Ability

9 Modellen i figur 3 er inspireret af (Lavik & Lunde, 1991) og (Pieters, 1991).



Forbrugerens motivation til at udføre bestemte handlinger bestemmes af vedkommendes
intentioner, holdninger, normer, værdier mv. Med “evne” refereres til forbrugerens per-
sonafhængige muligheder for at udføre sit forsæt. De bestemmes bl.a. af opgavespecifik
viden, vaner, personlig økonomi mv. “Mulighed” refererer i modellen til ydrestyrede
muligheder. De bestemmes dels af “the structure of available alternatives of consumption”
(Dholakia, Dholakia & Firat, 1983; Firat & Dholakia, 1977), hvilket i denne sammenhæng vil
sige vareudbuddet og dets distribution, dels af mere generelle omstændigheder, som virker
fremmende eller hæmmende på et bestemt forbrugsvalg (Triandis, 1977).

Den forbrugeradfærd, som har projektets interesse, vedrører på den ene side konkrete, velaf-
grænsede valg (fx en forbrugers valg af et morgenmadsprodukt i pose for at spare papæsken)
og på den anden side dannelsen af mere omfattende holdninger og forbrugsmønstre (generel
stillingtagen til “overemballering” og valg af individuelle og kollektive strategier til at
reducere emballageforbruget). Mens den første type adfærd kan forstås “atomistisk”, som
individuelle engangshandlinger, har den anden type større udstrækning både i tid og (socialt)
rum. Firat & Dholakia (1977) skelner i denne forbindelse mellem “individual choice” og
“social choice”. Vi kalder analysen af den første type forbrugeradfærd “mikro-” og analysen
af den anden type “makroanalysen”. 

Makroanalysen relaterer udviklingen i forbrugsmønsteret til strukturelle udviklingstræk i
økonomien og til dominerende værdier og tænkemåder, og emballagens rolle i for-
brugsmønsteret afdækkes (jf. fx Dholakia, Dholakia & Firat, 1983; Henion, 1976; Uusitalo,
1986). V.h.a. makroanalysen skal det klarlægges, hvor grundlæggende strukturelle ændringer,
den “grønne bølge” er funderet i, og udviklingen i “grønne værdier” skal vurderes. Formålet
med denne analyse er at skabe en forståelsesramme, som giver mulighed for at vurdere
handlemuligheder, -begrænsninger og -strategier på individniveau (mikroanalysen).

Makroanalysen vil primært blive baseret på sekundært materiale, som beskriver udviklingen i
forbrugsmønstre og barrierer for at ændre forbrugsmønsteret i “økologisk” retning. Det er
ikke indenfor projektets tidshorisont muligt direkte at registrere større værdiforandringer e.l.
Mikroanalysen skal afdække og forklare betydningen af emballageegenskaber for for-
brugernes købsvalg.

Forbrugeradfærdsteori

Mikroanalysen er projektets væsentligste tyngdepunkt. Det teoretiske udgangspunkt er bl.a.
multi-attribute attitude teori (Fishbein & Ajzen, 1975) og means-end teorien (Peter & Olson,
1990). 

Fødevarer, med et antal håndgribelige og uhåndgribelige egenskaber, udbudt til salg gennem
en salgskanal og markedsført med en informationskampagne, er konkrete tilbud om
opfyldelse af forbrugerens behov og ønsker. Kun egenskaber, som forbrugeren tillægger
betydning, og som differentierer mellem forskellige tilbud, indgår i hans/hendes
indkøbsovervejelser. 
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Forbrugerens indkøbsovervejelser er begrænset af nogle generelle vilkår, som udbudet og
kulturelle normer, samt af personlige forhold, som kendskabet til de udbudte fødevarer og
personlig økonomi.  

Indenfor disse begrænsninger afhænger forbrugerens valg af hans/hendes opfattelse af
konsekvenserne af at foretage indkøbet i forhold til de behov og ønsker, som motiverer det,
samt af sociale normer, vaner og situationsspecifikke omstændigheder (Belk, 1975; Fishbein
& Ajzen, 1975; Triandis, 1977). Grunert & Kristensen (1990) har opsummeret nogle centrale
kendetegn ved det aktuelle fødevareforbrugsmønster i den nordlige hemisfære i de 6 punkter i
figur 4:

Figur 4: Centrale kendetegn ved fødevareforbrugsmønsteret

Kilde: S.C. Grunert & K. Kristensen: Which factors influence consumers’ demand for organically
grown foods? Paper presented at the Second International Conference on Research in the Consumer
Interest, Snowbird/Utah, August 1990.
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People seek food, not nutrients. Eating is of central importance for most people as a
source of pleasure and enjoyment, and many of them consider food preparation as a
means of selffulfillment and experiential leisure activity.

Food is seen as a means to achieve or maintain physical fitness and vitality, thus con-
sumers express their concern about food additives, food quality, and food safety. In
societies where youth is a central feature symbolising strength and power, “food &
diet” talks are common conversational topics.

Health consciousness related to eating is nevertheless a selective phenomenon. The
discrepancy between nutritional knowledge and eating behavior seems to be more
stable than nutritionists have thought.

Foods are also used to satisfy emotional needs both at the personal level, e.g., for
reasons of reward, compensation, and celebration, and at the social level, e.g., for
displaying status, prestige, and connoisseurship.

Rules concerning meal times and meal compositions become less strict, while
snacks, convenience food and fast food are gaining ground due to an increase in
personal mobility and flexibility.

Individual food preferences and food aversions may be modified and evolve accord-
ing to the latest fashion trends in eating styles, because eating styles increasingly
form an important part of more general life styles.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



markedsføringen 
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Ved hjælp af “means-end”-teorien knyttes forbrugerens holdninger og adfærd sammen med
hans/hendes værdier. Der findes forskellige definitioner af værdibegrebet i den social-
psykologiske forskning.10 Der er dog almindelig enighed om at reservere betegnelsen “værdi”
til en forholdsvis lille gruppe centrale forestillinger, som individet anvender til at styre
evalueringen af begivenheder og adfærd (Schwartz & Bilsky, 1987). “Værdier” er
grundlæggende livsopfattelser, der påvirker vore præferencer og adfærd, og som skabes
gennem socialisering. Værdiopfattelsen i “means-end”-teorien bygger på Rokeach (1968),
som bl.a. argumenterer for, at det enkelte menneskes værdisystem er hierarkisk organiseret.
Værdier, som har karakter af mål i sig selv, kalder Rokeach “terminale”, i modsætning til
værdier, som har karakter af midler på vejen til at opnå terminale mål, og som han følgelig
kalder “instrumentale værdier”.

Emballagens betydning for forbrugeren

Som udgangspunkt for forståelsen af betydningen af relativt perifere (emballage-) egenskaber
er det nyttigt at skelne mellem et produkts “kerneydelse” og det udvidede produkt (som igen
kan opdeles i forskellige niveauer) (Kotler, 1991). Den “kerneydelse”, som en fødevare
tilbyder forbrugeren, består i varierende grader af komfort (næring, mæthed), stimulans
(oplevelse) og socialitet (Scitovsky, 1976). I og med købet af (eller ønsket om at købe)
fødevaren skabes nogle “afledede behov” hos forbrugeren, som “det udvidede produkt” i
større eller mindre omfang tilbyder en løsning på. De afledede behov vedrører bl.a.
forbrugerens finansiering af indkøbet, hjemtransport, opbevaring af varen indtil brugen,
tilberedning af måltidet, tryghed (både sundhedsmæssigt og socialt) og selvforståelse. 

Emballagen er en del af “det udvidede produkt” og tilfører fødevaren nogle egenskaber, som
direkte og indirekte har betydning for dens behovsdækkende egenskaber og forbrugerens valg. 

Mest indlysende er dens logistiske og sikkerhedsmæssige betydning: Den beskytter fødevaren
mod forurening og fordærv. Den kan lette hjemtransporten fra detailhandelen. Den kan være
opbevaringsbeholder før, under og efter brug (hvis ikke varen bruges på én gang). Den kan
fungere som tilberedningsbeholder så forberedelsestid og opvask spares. 

Den har desuden betydning som medium: Væsentlige informationer vedrørende pris, indhold,
sidste salgsdato mv. er trykt på emballagen. Den kan være blikfang og følelsesmæssig
stimulans. 

Den har økologisk betydning: Den kan være mere eller mindre miljøbelastende i produktion
og bortskaffelse og dermed mere eller mindre belastende for forbrugerens “økologiske
samvittighed”. 

Og den har finansiel betydning: Den udgør en større eller mindre del af omkostningen ved at
producere fødevaren og har dermed indflydelse på varens pris.

10 For en kort oversigt over værdi- og værdiforandringsdiskussionen, se (Grunert, 1991).
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Alle disse “betydninger” har kun indflydelse på forbrugerens valg af fødevarer, hvis han/hun
oplever, at der foreligger en valgsituation; dvs. hvis der udbydes varer, som på den ene side er
differentierede i f.t. én eller flere af disse betydninger, og på den anden side opleves som
relevante alternativer. 

Når al mælk sælges i papkartoner er emballagens funktionelle og økologiske egenskaber ikke
et valgkriterium ved køb af mælk. Men det kan de være, hvis der både tilbydes mælk i
éngangs- og returemballage.

Har forbrugeren på forhånd sat 1/2 time af til at tilberede aftensmåltidet er de (mindre
emballageintensive) ferske råvarer til at tilberede oksekødssuppe med kød- og melboller ikke
et relevant alternativ til (mere emballageintensiv) frossen, færdiglavet oksekødssuppe og
frosne, færdiglavede kød- og melboller. Alternativet er en anden ret, som kan tilberedes på en
halv time (eller forberedelse af retten ved en tidligere lejlighed med bedre tid og dernæst fx
frysning eller anden konservering).

Emballagens økologiske egenskaber må forventes at have større betydning ved valget mellem
alternativer, som ellers opleves som nære substitutter, end mellem alternativer, som adskiller
sig markant på andre, væsentlige egenskaber (fx prisen eller forarbejdningsgraden).

Metode

Indsamlingen af primære data foregår under anvendelse af en flerhed af metoder: 

Ved hjælp af “produkttest” undersøges, om emballagen overhovedet har betydning for for-
brugerens evaluering og valg af produktet. Til at kortlægge sammenhængen mellem værdier
og forbrugsrelaterede holdninger anvendes kvalitative (“laddering”)-interviews. Kvantitativt
orienterede telefoninterviews anvendes m.h.p. at kortlægge sammenhængen mellem motiva-
tion, evner og adfærd. Og observationsstudier (affaldsanalyser) bruges til at kontrollere den
faktiske adfærd.

“Produkttestet” har til formål at afsløre, om emballagens “miljøegenskaber” har betydning for
forbrugerens vurdering af fødevaren som helhed. Et antal husholdninger får udleveret en
velkendt fødevare, som kan købes i forskellige emballager. I et efterfølgende dybdeinterview
afdækkes evalueringen af fødevaren, emballagen og emballagens betydning for evalueringen
af fødevaren.

Personlige interviews ved hjælp af laddering-teknikken skal bruges til at afdække, hvilke
emballagerelaterede egenskaber, forbrugerne tillægger betydning ved sammenligning mellem
substituerende fødevarer, og hvilke means-end-kæder, der ligger bag disse betydninger.

En udvidet stikprøve telefoninterviewes om adfærd, intentioner, holdninger, sociale normer,
viden mv. samt om socio-demografiske data mv.



I forbindelse med de personlige interviews indsamles husholdningens affaldssæk(ke) m.h.p. at
registrere fødevarerester og -emballager. Hermed opnås et “upåtrængende” mål for
respondenternes adfærd.

Anvendelse af fokusgrupper til belysning af forskellige gruppers eventuelle "emballage-
reduktions" strategier overvejes.

Som analyseteknik overvejes blandt andet conjoint-analyse i forbindelse med vurderingen af
betydningen af "miljøvenlig emballage" i forhold til andre kriterier i en valgsituation.

Ved at kombinere de nævnte dataindsamlingsmetoder opnås et mere dækkende og nuanceret
indtryk af forbrugernes holdninger til fødevareemballage, og hvordan holdningen er knyttet
til, på den ene side oplevede konsekvenser og værdier, og på den anden side den faktiske
købsadfærd. Samtidig bliver det muligt at teste og sammenligne de enkelte metoders
anvendelighed til analyser af denne karakter. For at få et indtryk af, hvor hurtigt analysens
variable forandrer sig, gennemføres en del af dataindsamlingen i to runder med ca. et års
mellemrum.

4. Samarbejdsrelationer

I forbindelse med planlægningen af projektet har udviklingen af et nationalt og internationalt
forskernetværk haft høj prioritet, jf. bl.a. (Thøgersen, 1989a; Thøgersen, 1989b; Thøgersen,
1990). 

Projektet indgår i rammeprogrammet “Markedsstyret proces- og produktinnovation i
fødevaresektoren”, som også rummer andre projekter af relevans for forskning i “økologisk”
forbrugeradfærd. Desuden findes der på lokalt og nationalt plan løsere netværk af forskere,
som beskæftiger sig med temaet “økologi og samfund”, etableret gennem afholdelse af
seminaraktiviteter o.l.

På Institut for Markedsøkonomi er der et nært samarbejde med projektet “Et adfærdsteoretisk
grundlag for kildesorteringssystemer for husholdningsaffald”, som ligeledes ledes af John
Thøgersen, og med cand. scient. pol. Michael Johansson som projektmedarbejder. Dette
projekt skal afdække de væsentligste (især personbundne) faktorer, som bestemmer forbru-
gernes adfærd i forbindelse med bortskaffelse af forbrugets reststoffer. 

I samarbejde med forskere på Handelshøjskolen i Stockholm og på Uppsala Universitets Er-
hvervsøkonomiske Institut er der taget indledende skridt til at etablere et nordisk netværk af
forskere, som interesserer sig for økologisk markedsføring/økologisk forbrugeradfærd, bl.a.
m.h.p. afholdelse af fælles nordiske forskerkurser, seminarer m.v. 

Tyskland er foregangsland, hvad angår positiv miljømærkning af produkter og regulering på
emballageområdet. Der er taget kontakt til professor Ursula Hansen på Hannover Universitet,
Institut for Marked og Konsum, vedrørende mulighederne for at etablere et parallelt tysk
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projekt til dette projekt.

5. CV for John Thøgersen og Tino Bech-Larsen

John Thøgersen er født 23. juni, 1955. Cand. oecon. i 1980. Sekretær for Udvalget vedrørende
Arbejdsløshedsforskning under Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd fra september
1980 til april 1981. Herefter i tre år forskningsrådsstipendiat under Arbejdsløsheds-
forskningsinitiativet med udstationering på hhv. Økonomisk Institut ved Københavns
Universitet, Science Policy Research Unit ved University of Sussex og Institut for Produktion
ved Aalborg Universitetscenter. I 1982 fire måneders orlov til at deltage i projektet
“Mikroelektronikken, beskæftigelsen og betalingsbalancen” (MIKE) ved Institut for Pro-
duktion, Aalborg Universitetscenter. Projektansat (projekter om “Omstilling i tekstil- og
beklædningsindustrien” og “Udenlandske erfaringer med mikroelektronikfremme i indu-
strien”) fra august 1984 til udgangen af 1985. Lic. samf. oktober 1985. Lektor ved Institut for
Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus 1. januar 1986. Fra 1. februar 1990 projektleder
for det treårige projekt “Et adfærdsteoretisk grundlag for kildesorteringssystemer for
husholdningsaffald”.

Tino Bech-Larsen er født 12. august, 1964. Cand. merc. med speciale i markedsføring marts
1991. Eksamen fra Journalisthøjskolens suppleringsuddannelse januar 1991.
Forskningsmedarbejder ved Institut for Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus, 15. juni,
1991.

M A P P

-15-



M A P P

-16-

Aktiviteter

Studier af litteratur og sekundære datakilder
(Fortsætter gennem de følgende faser)

Udvikling af

❍ Spørgeskema
❍ Interviewprotokol
❍ Skema til affaldsanalyse

Første interviewrunde

Første affaldsanalyse

Dataanalyse

Anden interviewrunde

Anden affaldsanalyse

Dataanalyse og rapportering

Afslutningsrapportering

Periode (mdr.)
Projektet starter 15. juni 1991

1-6

7-12

13-21

22-28

29-36

6. Tidsplan



1991
total- eget søges

budget bidrag

181,1 50 131,1
8,3 8,3 0

40,95 0 40,95
20 0 20

28,27 0 28,27

278,6 58,3 220,3

1000 kr

VIP-løn
TAP-løn
drift
apparatur
overhead

i alt

VIP-løn
TAP-løn
drift
apparatur
overhead

i alt

1992
total- eget søges

budget bidrag

280 0 280
25,6 25,6 0

301,8 0 301,8
0 0 0

72 0 72

679,4 25,6 653,8

1993
total- eget søges

budget bidrag

420 130 290
26,3 26,3 0

302,9 0 302,9
0 0 0

72,3 0 72,3

821,5 156,3 665,2

i alt
total- eget søges

budget bidrag

1098 247 851,1
69,2 69,2 0
684 0 684
20 0 20

205,7 0 205,7

2077 316,2 1761

1994
total- eget søges

budget bidrag

217 67 150
9 9 0

38,3 0 38,3
0 0 0

33,1 0 33,1

297,4 76 221,4
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7. Budget



8. Referencer

Belk, R.W. (1975). Situational variables and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 2, 157-164.

Bjerke, F. (1990). Forbrugernes interesse i økologiske produkter. Upubliceret rapport. Institut for

Samfundsøkonomi og Planlægning, Roskilde Universitetscenter.

Blois, K.J. (1991). Product augmentation and competitive advantage. Journal of General Management, 16(3),

29-38.

Bonke, J. (1988). Husholdninger og husholdningsproduktion - socioøkonomiske forklaringer på efterspørgslen

efter varer til husholdningsproduktion og alternativ service. København: Økonomisk Institut, Københavns

Universitet.

Business International. (1990). Managing the environment. The greening of European business. London:

Business International.

Cairncross, F. (1990). “A survey of industry and the environment”. The Economist, September 8. Special

Supplement.

Christensen, B.G. (1991). Usikker markedsudvikling for emballageproducenterne. I B. G. Christensen & S. E.

Pedersen (red.), Emballagehåndbogen 1991. Frederiksberg: Forlaget De Grafiske Håndbøger.

Christensen, B.G. & S.E. Pedersen. (1990). Emballagehåndbogen 1990. Frederiksberg: Forlaget De Grafiske

Håndbøger.

Christensen, E. (1990). Nye værdier i politik og samfund. Paradigmeskift og kulturbrydninger. Højbjerg:

Hovedland. 

Christensen, P. (1987). Miljø og samfund. Et humanøkologisk perspektiv. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Coggins, C., D. Cooper & R. Brown. (1991). Kerbside and drop-off recycling schemes: Some comparisons

between the UK and USA. European Environment, 1, Part 2 (April) 21-24.

Danmarks, R. (1988). Regeringens handlingsplan for miljø og udvikling. København: Miljøministeriet.

Dholakia, R.R., N. Dholakia & A.F. Firat. (1983). From social psychology to political economy: A model of

energy use behavior. Journal of Economic Psychology, 3, 231-247.

Dybfrostrådet. (1990). Dybfrost Danmark 1989. København: Dybfrostrådet.

Elkington, J. & T. Burke. (1987). The green capitalist. Industry’s search for environmental excellence. London:

Victor Gollancz.

Elkington, J., T. Burke & J. Hailes. (1988). Green pages. The business of saving the world. London: Routledge.

Firat, A.F. & N. Dholakia. (1977). Consumption patterns and macromarketing: A radical perspective. European

Journal of Marketing, 11(4), 291-298.

Fishbein, M. & I. Ajzen. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior. Reading, MA: Addison-Wesley.

Gardner, D.M. (1968). The package, legislation, and the shopper. Business Horizons, 2 (oktober), 53-58.

Georg, S., P. Plougmann & L.D. Nielsen. (1989). Tiden læger ingen sår. Industri og naturgrundlag. Tåstrup:

Niche.

Gershuny, J. (1978). After industrial society? The emerging self-service economy. London: Macmillan.

Gershuny, J. (1983). Social innovation and the division of labour. Oxford: Oxford University Press.

Grosby, T. (1989). Når du køber mad. I D. Naturfredningsforening (red.), Den miljøvenlige husholdning. Hvad

skal jeg vælge? København: Forlaget Komma.

Grunert, S.C. (1991). Værdier, livsstil og markedsføring. Ledelse & Erhvervsøkonomi, 55(1), 13-20.

Grunert, S.C. & K. Kristensen. (1990). Which factors influence consumers’ demand for organically grown

foods? Paper presented at the Second International Conference on Research in the Consumer Interest in

August in Snowbird, Utah.

Henion, K.E. (1976). Ecological Marketing. Columbus: Grid.

M A P P

-18-



Hise, R.T. & J.U. McNeal. (1988). Effective packaging management. Business Horizons, 31(1), 47-51.

Holdsworth, F. & F.X. Piderit. (1991). Going for the green. Age of Information Marketing, 2(1), 4-8.

Inglehart, R. (1977). The silent revolution. Changing values and political styles among Western politics.

Princeton, NJ: Princeton University Press.

Jacobsen, J. (1991). Udviklingstendenser for detailemballager: Vareproducenterne er den drivende kraft. I B. G.

Christensen & S. E. Pedersen (red.), Emballagehåndbogen 1991. Frederiksberg: Forlaget De Grafiske

Håndbøger.

Kotler, P. (1991). Marketing management. Analysis, planning, implementation, and control. (7 udg.) Englewood

Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Lallande, A. (1988). Environmental marketing: The next wave. Marketing & Media Decisions, (December),

174,176.

Lavik, R. (1991). Expensive attitudes: A structural model of environmental consciousness and the willingness to

pay for ‘green’ products. Paper præsenteret på den fælles IAREP/SASE konference, 16.-19. juni i

Stockholm.

Lundvall, B.-Å., N.M. Olesen & I. Aaen. (1984). Det landbrugsindustrielle kompleks. Teknologiudvikling,

konkurrenceevne og beskæftigelse. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

McDaniel, C. & R.C. Baker. (1977). Convenience food packaging and the perception of product quality. Journal

of Marketing, (Oktober), 57-58.

Miljø Info. (1991). Tvungen tilbagetagning af emballage i Tyskland. 

Miljøministeriet. (1991). Miljøtilstanden i Danmark. København: Miljøministeriet.

Miljøstyrelsen. (1991). Miljømærkning af produkter. København: Miljøstyrelsen.

Nielsen, L.L. (1991). Genanvendelse er fremtidens affaldsbehandlingsform. Baggrunden for ‘Handlingsplan for

øget genanvendelse 1990-91’. Miljø & Teknologi, 6(1), 13-16.

NOAH. (1989). Emballage og miljø. En grundbog om brug og misbrug af emballage. København: NOAH’s

Forlag.

Peter, J.P. & J.C. Olson. (1990). Consumer behavior and marketing strategy. (2 udg.) Homewood: Irwin.

Phillips, D.A., I. Restrepo & W.L. Rathje. (1984). El proyecto basura. The archaeology of industrial

transformation in Mexico. American Behavioral Scientist, 28(1), 139-153.

Pieters, R.G.M. (1991). Changing garbage disposal patterns of consumers: Motivation, ability, and

performance. Stencileret. Department of Economic Psychology, Erasmus Universitet.

Rokeach, M.J. (1968). Beliefs, attitudes, and values. San Francisco: Jossey Bass.

Schwartz, S.H. & W. Bilsky. (1987). Toward a universal psychological structure of human values. Journal of

Personality and Social Psychology, 53, 550-562.

Scitovsky, T. (1976). The joyless economy. Oxford: Oxford University Press.

Struve, K. (1991). Packaging is targeted for waste reduction. BioCycle, 32(3), 45.

Thøgersen, J. (1989a). Forskning i produktion og genanvendelse af husholdningsaffald i Storbritannien. Working

Paper (14). Institut for Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus.

Thøgersen, J. (1989b). Forskning i produktion og genanvendelse af husholdningsaffald i Vesttyskland og

Holland. Working Paper (17). Institut for Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus.

Thøgersen, J. (1990). Forskning i genanvendelse af husholdningsaffald i USA. Working Paper (21). Institut for

Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus.

Triandis, H.C. (1977). Interpersonal behavior. Monterey: Books/Cole.

Uusitalo, L. (1986). Environmental impacts of consumption patterns. Aldershot: Gower.

Vandermerwe, S. & M.D. Oliff. (1990). Customers drive corporations green. Long Range Planning, 23(6), 10-

164.

M A P P

-19-



1. Strategic Planning and Innovation Capability in the Danish Food Sector 
Morten Kvistgaard & Kirsten Plichta, Copenhagen Business School, Ole 
Rasmussen, Biotechnological Institute

2. Innovation Capability as a Key Success Factor 
John Kjeldsen & Hanne Harmsen, The Aarhus School of Business 

3. Flexible Manufacturing in the Danish Food-Processing Industry - How to Inte
grate Management, Marketing and Technology 
John  Kjeldsen, The Aarhus School of Business

4. Definition of the Sales Potential for a New Food Product to be Launched on 
Home or Foreign Markets 
Anne Martensen & Lorentz Andersen, Copenhagen Business School

5. Primary Producers and Product Innovation in the Food Industry 
Villy Søgaard, University Centre of South Jutland

6. Controlling Processes of Production to Guarantee Process Characteristics 
Demanded by Consumers of Food Products: Paradigms and Danish 
Experiences 
Esben Sloth-Andersen, Aalborg University Centre

7. The Role of the Distribution System in Product Innovation 
Hanne Hartvig Larsen & Lasse Henningsen, Copenhagen Business School

8. Prototyping in the Danish Food Industry 
Preben Sander Kristensen, Aalborg University Centre

9. Product Quality and Consumer Preferences: Assessing the Optimum Design of 
Food Products
Kai Kristensen, Suzanne C. Grunert & Hans Jørn Juhl, The Aarhus School of 
Business; Carsten Stig Poulsen & Susanne E. Christensen, Aalborg University 
Centre

10. Product Innovation and Packaging in the Food Industry - Environmental Con
sequences and Consumer Reactions 
John Thøgersen & Tino Bech-Larsen, The Aarhus School of Business

11. The Consumer as Agent in Relation to Research and Development in Food 
Technology 
Erling Jelsøe, Birgit Land & Jesper Lassen, Roskilde University Centre

12. Households’ Choice of Foodstuffs with Different Kinds of Preparation 
Jens Bonke, University of Copenhagen

13. The Cultural Dimensions of Food Consumption and the Implications for 
Strategy Formation and Implementation in Small and Medium-sized Danish 
Companies
Dominique Bouchet, Søren Askegaard, Tage Koed Madsen & Per Østergaard, 
Odense University

14. Market Surveillance Systems for the Food Sector
Klaus G. Grunert & Karen Brunsø, The Aarhus School of Business

15. Identification of Key Success Factor
Klaus G. Grunert & Charlotte Ellegaard, The Aarhus School of Business 

The MAPP programme consists of the following 15 projects


