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Forord 

Nærværende rapport om forbrugernes forhold til salt i maden er udarbejdet på baggrund af en bestilling fra Fø-

devarestyrelsen som en del af ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet om udførelse af 

forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug, 2017-2020”. 

Fødevarestyrelsens intention med bestillingen var at belyse forbrugernes motivation for at vælge saltreducerede 

fødevarer. MAPP har løst opgaven over to år: I 2016 udførtes en spørgeskemaundersøgelse, og på baggrund af 

resultaterne blev der i 2017 gennemført et butikseksperiment.  

 

Niels Halberg, 

Direktør DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
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Sammenfatning  

Som følge af et øget sundhedsfokus, giver salt i maden anledning til bekymring og industrien opfordres til at redu-

cere mængden af salt i fødevarer. Marketingfolk er i stigende grad udfordret i forhold til at udvikle kommunikati-

onsstrategier (fx ved hjælp af mærkning eller informationskampagner) for produkter med et lavere saltindhold og 

industrien står overfor udfordringer, når det kommer til forbrugerpræferencer for produkter, der er både velsmag-

ende og samtidig har en sund profil. Industrien har allerede gjort en betydelig indsats i forhold til produktudvikling 

af en lang række fødevarer på tværs af fødevarekategorier. Hvis industrien skal blive ved med at forbedre og 

investere i produktudvikling af saltreducerede fødevarer, er de afhængige af forbrugernes vilje til at købe produk-

terne.        

1) Det første studie er en web undersøgelse, som inkluderer et valgeksperiment. 

2) Det andet studie er et butikseksperiment med 190 deltagere + 15 kvalitative interviews. 

Det overordnede formål med dette projekt har været, at finde determinanter for forbrugernes accept af saltredu-

cerede produkter. Endvidere er målene 1) at undersøge, hvordan forbrugernes viden og motivation influerer for-

brugerens vilje til at købe fødevarer med et reduceret saltindhold og 2) at teste effekten af mærkningen ”Følger 

Fødevarestyrelsens vejledende saltmål”. Bemærk, at den indledende spørgeskemaundersøgelse vedrører mærk-

ningen ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt for den pågældende fødeva-

rekategori”.  

Resultater studie 1; Web undersøgelsen 

Forandringsparatheden til reduktion af saltindtag er lav.  

I valgeksperimentet tyder resultaterne på, at en saltmærkning som ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger 

for maksimalt saltindhold” kan øge salget af saltreducerede fødevarer, og at et sådant mærke kan øge salget 

udover effekten af Nøglehullet. 
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Resultater studie 2; Butikseksperiment 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater studie 2; Butikseksperimentet 

I butikseksperimentet så vi, at der generelt blev valgt flere saltreducerede produkter fra den utilitaristiske (nytte) 

kategori end i den hedoniske (nydelse) kategorien. 

I butikseksperimentet så vi, at manipulationerne kun var statistisk signifikante i den hedoniske kategori (chips, kage, 

kiks og cornflakes). Dette betyder, at saltmærkning sammen med priming kan flytte en lille del af salget til saltre-

ducerede fødevarer i den hedoniske kategori. 

Kvalitative interviews 

Respondenterne giver udtryk for stor pragmatisme. Tendensen er, at 1) det kan man jo ligeså godt prøve 2) Hvis 

man bliver gjort opmærksom på salt, tænker man over det 3) Smag og kvalitet skal være i orden 4) Mange angiver, 

at de ikke ville købe de reducerede produkter, fordi de aldrig køber den slags forarbejdede produkter. Vi fandt, at 

der var en diskrepans imellem de to intentionsmål forandringsparathed og villighed til at købe saltreducerede 

produkter. Adspurgt om denne diskrepans fandt vi, at når folk svarer nej til at ændre på saltvaner, men ja til at købe 

en lang række saltreducerede varer handler det om tilgængelighed, opmærksomhed og lethed. Salt er ikke ”top 

of mind” hos mange, de færreste har en ”salt strategi”, og de fleste ville være villige til at prøve et saltreduceret 

produkt (indenfor en kategori som de i forvejen køber fra), også selvom de ikke har en udtalt intention om at ned-

sætte deres saltforbrug. 

Samlet konklusion for de to studier 

Samlet set viser resultaterne, at kun få folk er villige til at ændre deres saltindtag. Samtidigt er de fleste dog åbne 

over for at prøve saltreducerede produkter. Hvis sådanne produkter skal mærkes, så bør mærkningen gå ud på, at 

produktet lever op til Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, ikke at varen har et reduceret indhold af salt. Effek-

terne af en sådan mærkning bør ikke overvurderes. Resultaterne i butikseksperimentet tyder på, at en sådan 
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mærkning muligvis vil kunne flytte lidt af salget, dog kun for de hedoniske produkter. Desuden bør en evt. mærk-

ning om, at produktet følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, understøttes af en informationskampagne, 

som ville kunne fungere i stedet for priming, som blev anvendt i butikseksperimentet. Baggrunden for en anbefa-

ling om at støtte saltmærkningen op med en informationskampagne finder vi desuden i de udsagn, som respon-

denterne frembragte under de 15 interviews. Her beretter de, at viden om salt og tillid til mærkningen er af stor 

betydning for, om de ville vælge et produkt med en saltmærkning. 

Hvad betyder det? 

Resultaterne betyder, at vi ikke skal vente på at forbrugerne efterspørger saltreducerede produkter, men i højere 

grad lade industrien udvikle produkter til markedet, med et lavere saltindhold. En del af forbrugerne vil være villige 

til at prøve disse produkter. Det betyder også, at produkter, som ikke kan få mærker som nøglehullet og fuldkorns-

mærket, vil kunne få et mærke, som fortæller noget om sundhed; ”Følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål”, 

og at man igennem sådan et mærke kan bidrage til en nedsættelse af befolkningens saltindtag, gennem de 

produkter, som kan betegnes som hedoniske (nydelses)produkter. 
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Baggrund og formål 

Som følge af et øget sundhedsfokus giver salt i maden anledning til bekymring, og industrien opfordres til at redu-

cere mængden af salt i fødevarer. Marketingfolk er i stigende grad udfordret i forhold til at udvikle kommunikati-

onsstrategier (fx ved hjælp af mærkning eller informationskampagner) for produkter med et lavere saltindhold og 

industrien står overfor udfordringer, når det kommer til forbrugerpræferencer for produkter, der er både velsmag-

ende og samtidig har en sund profil. Industrien har allerede gjort en betydelig indsats i forhold til produktudvikling 

af en lang række fødevarer på tværs af fødevarekategorier (Kloss, Meyer, Graeve, & Vetter, 2015; Ellis L. Vyth, 

Steenhuis, Roodenburg, Brug, & Seidell, 2010a). Hvis industrien skal blive ved med at forbedre og investere i pro-

duktudvikling af saltreducerede fødevarer, er de afhængige af forbrugernes vilje til at købe produkterne.  

Det overordnede formål med dette projekt har været at finde determinanter for forbrugernes accept af saltredu-

cerede produkter. Endvidere er målene, 1) at undersøge hvordan forbrugernes viden og motivation influerer for-

brugerens vilje til at købe fødevarer med et reduceret saltindhold, og 2) at teste effekten af mærkningen ”Følger 

Fødevarestyrelsens vejledende saltmål”. Bemærk, at den indledende spørgeskemaundersøgelse vedrører mærk-

ningen ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt for den pågældende fødeva-

rekategori”. Baggrunden for, at formuleringen blev ændret i forbindelse med butikseksperimentet, var, at Fødeva-

restyrelsen vurderede, at mærkningen ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt 

for den pågældende fødevarekategori” ikke er i overensstemmelse med reglerne om ernærings- og sundheds-

anprisninger. Fødevarestyrelsen vurderede det derimod muligt, at produkter kan mærkes med ”Følger Fødevare-

styrelsens vejledende saltmål”. Både mærkningen ”Følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål” og mærknin-

gen ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt for den pågældende fødevareka-

tegori” er i denne rapport benævnt ”saltmærkningen”. 

Natriumklorid (NaCl) kaldes salt i daglig tale, og når vi i denne rapport bruger udtrykket salt, mener vi ionforbin-

delsen NaCl. Salt har mange vigtige funktioner i den menneskelige krop. Salt spiller en væsentlig rolle i cellemem-

branen, absorption af næringsstoffer, vedligeholdelse af blodvolumen og blodtryk. Bortset fra at spille en vigtig 

rolle i den menneskelige organisme, har salt også en mere teknisk rolle at opfylde i forskellige fødevarer. Salt er 

blevet anvendt til at konservere fødevareprodukter i århundreder. Dette er på grund af sin evne til at kontrollere 

vandaktivitet og dermed forhindre madforgiftning ved bekæmpelse af væksten af uønskede organismer. I brød 

kontrollerer salt gæring, hjælper holdbarheden og reducerer fordærv. I ost regulerer salt starterkultur og har en 

direkte indvirkning på vandindhold og modificerer enzymer. I snacks sikrer salt et crispy bid, men frem for alt bi-

drager salt til de sensoriske egenskaber i alle fødevarer (Buttriss, 2012). 

Langt størstedelen af salt i en kost kommer fra forarbejdede fødevarer (Fischer, Vigneault, Huang, Arvaniti, & 

Roach, 2009; Ni Mhurchu et al., 2011), og det er blevet fastslået, at forhøjede niveauer af natrium-salt øger risikoen 

for for højt blodtryk, der kan føre til hjertekarsygdomme (Aburto et al., 2013). I 2005 udgjorde hjertekarsygdomme 
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30% af alle dødsfald (Mackay J, 2004). Sænkning af saltindtagelse vil reducere blodtrykket (Cutler, Follmann, & 

Allender, 1997; He, Li, & Macgregor, 2013; He & MacGregor, 2003).  

Det er almindeligt accepteret, at informationskampagner hovedsageligt når de forbrugere, som allerede er sund-

hedsorienteret (Andrews, Netemeyer, & Burton, 2009; Carbone & Zoellner, 2012). Politiske tiltag, med det formål 

at påvirke befolkningens kost og dermed sundhed, kommer ofte i form af informationskampagner og mens de 

ofte er succesfulde med hensyn til at ændre befolkningens holdning, formår de sjældent at ændre deres adfærd 

(Trivedi, Sridhar, & Kumar, 2016). Forskning viser, at for at ændre adfærd kan det være en fordel at bruge både 

offentlige oplysningskampagner og social marketing sideløbende med, at der arbejdes med at forbedre sund-

hedsprofilen af de produkter forbrugerne kan vælge imellem. Ny forskning (2016) tyder på, at industrien med 

succes kan sænke saltindholdet i en lang række produkter (størst i brød og forarbejdet kød), uden at påvirke købs-

adfærden hos forbrugerne (Jaenke, Barzi, McMahon, Webster, & Brimblecombe, 2016). Industrien investerer 

mange penge og tid i produktudvikling af saltreducerede fødevarer (Puro, 2002), men der er behov for mere forsk-

ning for at undersøge forbrugernes barrierer mod produkter med mindre salt. Især er der behov for en bedre for-

ståelse af, hvordan forbrugerne vil reagere på information om, at et produkt er saltreduceret.  

Når en forbruger er ved at vælge et produkt, og konfronteres med informationen om, at produktet er saltreduceret, 

kan denne oplysning tolkes som information om mindre god smag eller om en forbedret sundhedsprofil. Da de 

fleste fødevarebeslutninger i et supermarked har en lav involveringsgrad, vil forbrugeren oftest se bort fra én af de 

to, og typisk prioritere smag over sundhed (Kahn, 2004). For nogle forbrugere vil sundhedsaspektet være domine-

rende, og de vil derfor købe produktet med saltmærkningen, men hvis produktet efter købet ikke belønner forbru-

geren med god smag, vil forbrugeren være mindre tilbøjelig til at købe produktet med saltmærkningen igen. 

  



12 
 

Teori 

Forbrugernes opfattelse af et fødevareprodukts kvalitet og den deraf følgende købsadfærd kan analyseres ved 

hjælp af Total Food Quality modellen (TFQM) (Grunert, 1997, 2005), som er en ramme, der illustrerer 1) de forskel-

lige signaler, som påvirker den forventede kvalitet i præ-købs situationen, 2) hvordan de sensoriske egenskaber 

påvirker oplevelsen af at spise produktet efter købet, og 3) hvilken rolle situationsspecifikke faktorer som tilbere-

delse, omgivelser, og spisesituation spiller. 

 

Fig. 1. Total Food Quality Model (Grunert, 2005) 

I nærværende studie(r) ser vi kun på venstre side af modellen, hvor den saltmærkning, som anvendes, er et cue, 

som skaber forventninger om både sundhed og smag. Forbrugeren vil sandsynligvis forvente, at produktet er sun-

dere end et tilsvarende produkt uden en saltmærkning, og forbrugeren vil sandsynligvis forvente en reduceret 

smag som følge af et lavere indhold af salt, sammenlignet med et tilsvarende produkt uden saltmærkning. Såfremt 

forbrugeren køber produktet, vil han/hun være i stand til at be- eller afkræfte smagsforventningen, mens sund-

hedsforventningen vil tage længere tid at få be- eller afkræftet. Selve saltreduktionen ligger indenfor ”De tekniske 

produkt specifikationer”, som forbrugeren ikke kan bedømme før købet, hvilket betyder, at forbrugeren må have 

tillid til mærkningen på og producenten af produktet. Hvis ikke forbrugeren har tillid til, at informationerne er kor-

rekte og retvisende, vil forbrugeren ikke have en tillid til, at forventningerne til produktet kan indfries og vil derfor 

heller ikke overveje et køb.   

Beslutninger ved køb af fødevarer vil for det meste ikke være gennemtænkte og velovervejede, men enten vane-

baseret eller forenklet. Forenklede beslutninger er karakteriseret ved brug af heuristik – her behandles oplysninger 

i beslutningsprocessen kun i begrænset omfang (Bettmann J. R, 1998; Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Heuristikker 

indebærer brug af et eller få vigtige valgkriterier som for eksempel mærke og pris, men muligvis også sundheds- 
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og convenience-relaterede kriterier. Indførelsen af symboler som Nøglehullet og Fuldkornslogomærket er et for-

søg på at forene heuristisk beslutningstagning med et stærkere fokus på sundhed, men tidligere forskning, i forhold 

til hvorvidt sundhedssymboler har en effekt på valg eller ej, giver ikke noget entydigt billede (Berning, Chouinard, 

& McCluskey, 2010; Steenhuis, van Assema, van Breukelen, & Glanz, 2004; Sutherland, Kaley, & Fischer, 2010; E. L. 

Vyth et al., 2010). Berning et al. (2010) viste for eksempel, at ved at placere sundhedssymboler på en hylde med 

popcorn steg salget af de mindst sunde popcorn. 

Når det handler om forbrugeraccept af produkter, som er blevet ændret fx i retning af mindre saltindhold, indikerer 

forskning med udgangspunkt i assimilations-kontrast teori, at forbrugerne er tilbøjelige til at acceptere moderate 

ændringer ved at ’assimilere’ dem mod deres forventninger, mens de vil være tilbøjelige til at afvise større ændrin-

ger (Deliza, 1996; Piqueras-Fiszman & Spence, 2015). Dette danner den teoretiske baggrund for antagelsen om, 

at forbrugerne over tid vil acceptere en gradvis reduktion af salt, og at kommunikation af et lavere saltindhold bør 

overvejes nøje.  

Skilningen imellem hedoniske (nydelses-) og utilitaristiske (nytte-) produkter (Kahn, 2004) kan bruges for at for-

klare, hvordan accept af salt-reducerede produkter kan variere mellem produktkategorier. For nydelses-produkter 

kan forbrugerne være mindre villige til at vælge det produkt med mindre salt, hvis de forventer en reduceret smag, 

fordi nydelses-produkter i højere grad købes til øjeblikkelig tilfredsstillelse af smags-relaterede behov i modsæt-

ning til at opnå et mere langsigtet mål såsom en sund livsstil via et nytte-produkt (Batra & Ahtola, 1991; Kahn, 

2004). 

Når forbrugeren står overfor en ændring i deres spisevaner til et sundere alternativ, kan det forklares som en proces 

med flere faser, som er præciseret i den transteoretiske model (Prochaska & Velicer, 1997). Modellen beskriver 

seks faser: Før-overvejelse, Overvejelse, Forberedelse, Handling, Vedligeholdelse og Afslutning. Det er vigtigt at 

være opmærksom på, hvor gruppen af forbrugere, man ønsker at nå med sundhedsrelateret kommunikation, er i 

denne model, da en målretning af kommunikationen har en større effekt, end en bred forklaring (Prochaska & 

Velicer, 1997).  

Denne undersøgelse ser på, hvordan signaler om salt spiller en rolle for forbrugerne, både i deres valg af produkter, 

men også i deres overvejelser omkring deres helbred. Den transteoretiske model bruges til at estimere, om forbru-

gerne er klar til at ændre på deres adfærd og nedsætte deres saltindtag, eller om det overhovedet ikke er noget, 

de gør sig overvejelser omkring. Skilningen imellem nydelses- og nytteprodukter anvendes i eksperimentet ved at 

medtage produkter fra begge kategorier, således at eventuelle forskelle i valg kan observeres. 
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Metode 

Denne rapport beskriver to studier: en spørgeskemaundersøgelse (med et indbygget valgeksperiment), som fore-

gik i maj/juni 2016, og et butikseksperimentet som blev udført i april/maj 2017. Nedenunder beskrives metoden 

for dataindsamling til de to studier med to forskellige stikprøver. Først gennemgås spørgeskemaundersøgelsen og 

siden butikseksperimentet. 

Spørgeskemaundersøgelsen 

Hovedformålet med spørgeskemaundersøgelsen er at identificere fordele og ulemper ved, at fødevareerhvervet 

kommunikerer en eventuel saltreduktion i udvalgte fødevarer.  

Til dette formål blev der designet en spørgeskemaundersøgelse, hvori danske forbrugeres viden om saltindtagets 

effekt på helbredet, om kilderne til deres saltindtag, og om deres muligheder for at påvirke deres saltindtag gen-

nem ændret produktvalg og/eller ændrede spisevaner, blev belyst. Derudover blev der målt på, hvorvidt denne 

viden påvirker danskernes interesse i at købe saltreducerede produkter. 

I begyndelsen af spørgeskemaundersøgelsen var der opsat et valgeksperiment. I dette valgeksperiment skulle 

deltagerne gentagne gange vælge mellem forskellige fødevarer inden for udvalgte produktkategorier. Produkt-

kategorierne var rugbrød, kødpølse, suppe og chips. Hvert valgsæt bestod af tre produkter. Produkterne varierede 

i forhold til følgende parametre: om de havde en mærkning vedrørende salt (”Overholder Fødevarestyrelsens an-

befalinger for maksimalt indhold af salt for den pågældende fødevarekategori, ”Reduceret indhold af salt”), om 

produkter havde økologimærket, om de havde nøglehulsmærket, pris, fedtprocent og kalorieniveau. De nøjagtige 

design af valgeksperimentet for de fire produkter kan ses i tabel 1. 

I valgeksperimentet testede vi effekten af forskellige produktattributter på respondenternes valg. Attributterne blev 

udvalgt i forhold til deres produktspecifikke relevans, så fedtindhold blev for eksempel kun medtaget som en va-

riabel ved kødpølse. Den produktspecifikke relevans blev bestemt ud fra en pilottest af de forskellige produktka-

tegorier. Her blev der spurgt ind til, hvilke karakteristika forbrugeren lægger vægt på for de enkelte produkter. 

Indenfor ”Saltmærkning” testede vi to versioner: ”Reduceret indhold af salt” og ”Overholder Fødevarestyrelsens 

anbefalinger om maksimalt saltindhold” 

Den måde valgeksperimentet var designet, gav os mulighed for at se på, hvordan en mulig saltmærkning vil spille 

sammen med Nøglehulsmærkningen og for at konkludere, om det er en fordel at anvende et specifikt mærk-

ningsværktøj vedrørende salt i kombination med Nøglehullet eller uden. I tabel 1 ses det eksperimentelle design 

for valgeksperimentet. Chips er inkluderet i undersøgelsen for at observere, om der er en markant forskel på villig-

heden til at vælge saltreducerede varianter, inden for en klassisk hedonistisk kategori. 
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Tabel 1: Eksperimentelt design for valgeksperimentet 

Vare Attributter Antal niveauer Beskrivelse af niveauer 

Rugbrød Pris 3 (a) 15,95 – 17,95 – 19,95 

 

Saltmærkning 3 (b) Overholder Fødevarestyrelsens anbefa-

linger for maksimalt indhold af salt / Redu-

ceret indhold af salt / Ingen 

Nøglehullet 2 (c) Tilstede / Ikke tilstede 

Fuldkornsmærke 2 (d) Fuldkornsmærke / Intet fuldkornsmærke 

Kødpålæg Pris  3 (a) 12,95 – 23,50 – 18,95 

Saltmærkning 3 (b) Overholder Fødevarestyrelsens anbefa-

linger for maksimalt indhold af salt / Redu-

ceret indhold af salt / Ingen 

Nøglehullet 2 (c) Tilstede / Ikke tilstede 

Fedtprocent 3 (d) 9% - 12% - 19%  

Færdigret Pris 3 (a) 32,95 – 42,95 – 80,00 

Saltmærkning 3 (b) Overholder Fødevarestyrelsens anbefa-

linger for maksimalt indhold af salt / Redu-

ceret indhold af salt / Ingen 

Nøglehullet 2 (c) Tilstede / Ikke tilstede 

Kalorier pr. portion 3 (d) 250 kcal – 200 kcal – 150 kcal 

Chips Pris 3 (a) 15,50 – 19,50 – 21,95 

Saltmærkning 3 (b) Overholder Fødevarestyrelsens anbefa-

linger for maksimalt indhold af salt / Redu-

ceret indhold af salt / Ingen 

Økologi 2 (c) Tilstede / Ikke tilstede 

Fedtindhold 3 (d) 28 g. – 22 g. – 33 g.  

 

Resten af spørgeskemaundersøgelsen var baseret på en socio-kognitiv tilgang, hvor forbrugernes vilje til at ændre 

adfærd bliver forklaret ud fra deres viden, risikoopfattelse, motivation og opfattelse af handlemuligheder, mens 

selve adfærdsændringen forklares ud fra samspillet mellem viljen til forandring og situationsbestemte faktorer i 

valgsituationen, herunder udbuddet og placering af produkter, tilgængelig information samt faktorer, der kan 

prime forandringsviljen.  

Det online spørgeskema indeholdte følgende afsnit og variable:  

• Motivation til at formindske saltindtag: Et spørgsmål, hvor respondenten skulle vælge mellem seks udsagn, 

om hvorvidt de var interesseret i at ændre på deres nuværende saltindtag.  
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• Villighed til at købe saltreducerede produkter: En liste af produkter, hvor respondenten blev bedt om at 

besvare ved Ja/Nej, hvorvidt de ville købe dem i en saltreduceret udgave.  

• Viden om saltrelaterede sygdomme: Potentielle konsekvenser af saltindtag blev opstillet i fem udsagn, og 

respondenterne skulle derefter angive på en syv-trins Likert-skala, hvor enige eller uenige de var i dem.  

• Viden om salt i kosten: En række fødevarer blev listet, og respondenterne skulle derefter besvare, om de 

hver især enten ”Bidrager med lidt eller ingen salt” eller ”Bidrager med meget salt” til kosten. Viden om 

anbefalinger for salt hvor respondenten kunne trække en barre til en værdi imellem 0-20 gram salt pr. 

dag. En vurdering af respondentens generelle helbred på en syv-trins Likert-skala fra ”Virkelig dårligt til 

”Virkelig godt”. Opfattede konsekvenser ved saltindtag, hvor respondenten på en syv-trins Likert-skala 

skulle vurdere 10 udsagn om salts indvirken på kroppens funktioner. 

• Brug af salt: To spørgsmål handlede om respondentens brug af salt. I det ene spørgsmål blev responden-

ten bedt om at rangere fire kategorier af måltidsløsninger efter, hvorfra man kan få sit salt, og efter hvor 

de mener, størstedelen af deres salt stammer fra. I det andet spørgsmål blev de bedt om på en syv-trins 

Likert skala, at angive ’aldrig’ eller ’altid’ i forhold til fire forskellige måltidssituationer hvor man kan tilsætte 

salt til maden.    

• Sociale normer: To spørgsmålsbatterier blev besvaret. Først skulle respondenten tage stilling til fire udsagn 

om deres egne normer i forhold til at mindske saltindtag, og derefter blev syv udsagn præsenteret som 

omhandlede respondentens omgangskreds og andre sociale grupper, og det pres respondenten måtte 

føle fra disse i forhold til at mindske sit saltindtag.  

• Fødevaremotiver: Otte udsagn, som skulle besvares på en syv-trins Likert-skala, blev præsenteret i forhold 

til, hvor meget vægt respondenten lagde på sund kost, fedtreducerede fødevarer, saltreducerede føde-

varer osv.  

• Sygdomshistorie: En liste med forskellige sygdomme blev præsenteret for respondenten, og han/hun blev 

bedt om at besvare med Ja/Nej, hvorvidt de led af nogle af dem. 

• Demografi: Køn, alder, uddannelse, region, husstandsindkomst, civilstatus, beskæftigelse. 

Det online spørgeskema blev distribueret ved hjælp af et markedsundersøgelsesbureau, som sikrede at stikprøven 

var et repræsentativt (køn, alder, uddannelse og region) udsnit af befolkningen (ca. 1000 respondenter).  

Butikseksperimentet 

I butikseksperimentet testede vi effekten af to manipulationer. Den ene manipulation er priming med sundhed og 

salt (se appendix 1), og den anden manipulation er saltmærkning/hyldeforkant på en række produkter (se ap-

pendix 3). 
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Butikseksperimentet blev gennemført i en MENY-butik i 2017. Der var en systematisk variation af faktorer, der kan 

fremme opmærksomhed på og tilvalg af disse produkter i butikkerne (se tabel 2). Dataindsamling skete gennem 

en kombination af salgs data, spørgeskema og interview. Al dataindsamling foregik i april og maj 2017. 

Der blev rekrutteret 200 personer til eksperimentet. Pga. risiko for frafald blev der overbooket med ca. 20 %. Re-

krutteringen foregik i løbet af en hel arbejdsuge. Der blev rekrutteret via et opslag på informationstavlen i MENY, 

flyers på disken ved bageren/kiosken og ved hjælp af personlig kontakt. (se appendix 3). Alle de rekrutterede 

personer blev tilfældigt fordelt på fire forskellige eksperimentalgrupper vist i tabel 2. Kriterier for deltagelse i eks-

perimentet var: at de blev rekrutteret tilfældigt, at de kom fra den samme population (handlende i MENY), at de 

havde lyst til at komme tilbage på et givent tidspunkt, bestemt af projektlederen. 

Tabel 2: Design af butikseksperimentet og fordeling af deltagerne  

Deltagere Priming Hyldeforkant 

Gruppe 1 

N=39 (kontrol) 

  

Gruppe 2 

N=52 

 X 

Gruppe 3 

N=49 

X  

Gruppe 4 

N=50 

X X 

 

Uanset hvilken gruppe, respondenten blev udvalgt til, fik vedkommende først et spørgeskema med demografiske 

variable samt spørgsmål om, hvor ofte han/hun handler i den givne butik, hvor langt væk fra butikken responden-

ten bor, hvor stor en andel af husholdningsbudgettet der bliver brugt i den givne butik, og om respondenten er 

hovedansvarlig for indkøb af dagligvarer i sin husstand. Der blev udarbejdet et ID-nummer for respondenten. Ved 

rekruttering og tilmelding til eksperimentet foran MENY gav deltageren sit navn, telefonnummer og e-mailadresse, 

uden straks-tilmelding opfordredes de til at tilmelde sig ved at sende en e-mail til projektlederen. 

Herefter blev deltageren bedt om at handle på en specifik dag. Indenfor tidsrummet 12.00 til 18.00. Deltageren 

blev bedt om at henvende sig til projektlederen ved ankomst til MENY. Her ville deltageren få udleveret en ind-

købsseddel. Deltageren blev informeret om, at han/hun skulle købe ind som sædvanligt, og hvis der var varer på 

listen, som vedkommende ikke normalt køber, at købe det produkt vedkommende bedst kunne forestille sig at 

spise.  

Deltagerne blev udstyret med 200 kr. til indkøbene. Såfremt der var penge tilovers, måtte deltageren beholde 

disse penge. Såfremt varerne kostede mere end de 200 kr. måtte deltageren selv dække merudgiften. 
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Forud for at eksperimentet blev designet, foregik der en grundig gennemgang af produktkategorier, som kunne 

være interessante at undersøge. Udgangspunktet var at undersøge de kategorier (rugbrød, suppe, chips og kød-

pølse), som også deltog i den webbaserede spørgeskemaundersøgelse. Dette foregik ved at gennemgå alle disse 

produkters ingrediensliste og sammenligne saltindhold med saltlisten. Her blev det tydeligt, at suppe og kødpølse 

ikke kunne deltage i butikseksperimentet. Denne udelukkelse skete, fordi der fandtes for mange produkter i kate-

gorien, som overholdt de vejledende mål for salt. Vi sigtede efter at have en nogenlunde lige fordeling af produkter 

i kategorien, som henholdsvis overholdt de vejledende saltmål og ikke gjorde. Udover dette kriterie, var det vigtigt 

for undersøgelsen, at produkterne også repræsenterede både nydelses- og nytteprodukter. Fordelingen fandt vi 

ved at inkludere nedenstående kategorier. 

Indkøbsliste: (Se også appendix 3). 

Skiveskåret rugbrød fra MENY bageren  

Frikadeller fra køledisken 

Skære ost 

Skærekage 

Chips 

Cornflakes 

Kiks til ost 

Efter endt indkøbstur fik deltagerne endnu et spørgeskema, som de blev bedt om at udfylde. Dette spørgeskema 

bestod af følgende afsnit:  

• Indkøbsturen og valgte produkter: Spørgsmål omhandlende de produkter, der var blevet købt, om det var no-

gen respondenten normalt køber, om de er loyale overfor specifikke brands i kategorien, om de kiggede efter 

ernæringsinformation på varerne, og i så fald hvilken. Respondenten blev også spurgt ind til, om de vælger 

produkter med specifikke mærker, og om de lagde mærke til noget anderledes i butikken den dag de hand-

lede. Alle spørgsmål besvares ved Ja/Nej.  

• Motivation til at nedsætte saltindtag: Et spørgsmål, hvor respondenten skulle vælge mellem seks udsagn, om 

hvorvidt de var interesseret i at ændre på deres nuværende saltindtag.  

• Villighed til at købe saltreducerede produkter: En liste af produkter, hvor respondenten blev bedt om at besvare 

ved Ja/Nej, hvorvidt de ville købe dem i en saltreduceret udgave.  

• Viden om saltrelaterede sygdomme: Potentielle konsekvenser af saltindtag blev opstillet i fem udsagn, og re-

spondenterne skulle derefter angive på en syv-trins Likert-skala, hvor enige eller uenige de var i dem.  

• Viden om salt i kosten: En række fødevarer blev listet, og respondenterne skulle derefter besvare, om de hver 

især enten ”Bidrager med lidt eller ingen salt” eller ”Bidrager med meget salt” til kosten.  
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• Sygdomshistorie: En liste med forskellige sygdomme blev præsenteret for respondenten, og han/hun blev 

bedt om at besvare med Ja/Nej, hvorvidt de led af nogle af dem.  

• Saltmærkning: Specifikke spørgsmål omkring Fødevarestyrelsens saltmærke, og om hvorvidt respondenten 

havde set det i butikken, og om hvad det betyder.  

• Sociale normer i forhold til saltindtag og fødevaremotiver blev målt på samme måde som i online skemaet 

De fire eksperimentelle grupper af respondenter fik spørgeskemaet i ovenstående form, med små ændringer. 

Gruppe 1 er kontrolgruppen, og der foregår ingen eksperimental påvirkning i denne gruppe. De ser spørgeske-

maet, som det er beskrevet ovenfor. Respondenterne i Gruppe 2 får det samme spørgeskema som kontrolgruppen, 

men i denne gruppe er der foretaget en manipulering af butiksmiljøet i form af en hyldeforkant med et saltmærke 

på. I Gruppe 3 bliver deltagerne primet med information om formålet med studiet, salts indvirkning på hjertekar-

sygdomme samt spørgsmål om salt og fødevarer i den første del af spørgeskemaet, som de svarer på inden ind-

købsturen. Gruppe 4 bliver både primet før indkøbsturen og køber ind i butikken, hvor der er opsat saltmærker på 

hyldeforkanter. 

Efter endt dataindsamling blev besvarelserne undersøgt og ekstreme tilfælde blev udpeget. Disse ekstreme til-

fælde var karakteriseret ved, at respondenten enten havde købt 6-7 af de saltreducerede produkter eller 0-1 af 

dem. Disse respondenter blev kontaktet telefonisk og interviews blev udført med de respondenter, der ønskede at 

medvirke. Der blev foretaget 15 kvalitative telefoninterviews. For alle de seks eksperimentdage, blev der indsamlet 

scannerdata over alle de køb, som blev foretaget indenfor de observerede kategorier.  
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Resultater  

I det følgende afsnit rapporteres resultaterne for både det web-baserede spørgeskema og for butikseksperimen-

tet. 

Den web-baserede spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen omfattede to dele; en del om sundhedsinteresse, sygdom, viden om salt, saltvaner, 

personlige og sociale normer, selvkontrol og villighed til at reducere saltindtag og villighed til at købe saltreduce-

rede fødevarer samt en anden del, som var et valgeksperiment. 

Resultaterne for den første del gennemgås først og til sidst gennemgås valgeksperimentet. 

Det web-baserede spørgeskema havde 1030 respondenter og var repræsentativt på køn, alder, region og ud-

dannelse. Data blev indsamlet i juni 2016. 

Tabel 3: Demografiske data 
Demografiske karakteristika Antal  Procent 

 N % 

Antal 1030 100 

Køn    

Mænd 498 48,3 

Kvinder 532 51,7 

Hjemmeboende børn 1030 100 

Ja 322 31,3 

Nej 708 68,7 

Uddannelse  1014 100 

Folkeskole/ungdomsuddannelse 288 28,4 

Bachelor/kandidat 311 30,7 

Faglært eller kort uddannelse (1-2 år) 415 40,9 

Alder 1030 100 

18-27 160 15,5 

28-37 159 15,4 

38-47 252 24,5 

48-57 247 24,0 

58-77 212 20,6 

 
Figur 1 viser fordelingen af svarene på to udsagn, som blev brugt til at måle respondenternes saltvaner. Respon-

denterne blev spurgt om, hvordan deres saltvaner var i forhold til at tilsætte bordsalt og skulle angive deres nor-

male praksis på en skala fra 1 (aldrig) til 7 (altid). Færrest tilsætter salt, når de spiser take-away/fast-food, og flest 
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tilsætter salt under madlavning. På spørgsmålet; Når jeg laver hjemmelavet mad, smager jeg det til med salt, var 

det i højere grad kvinderne, der svarede, at de oftere smager hjemmelavet mad til. 

På spørgsmålet Når jeg spiser min hjemmelavede mad, tilsætter jeg salt ved spisebordet, er det ufaglærte/kort-

uddannede, som gør det oftere end højtuddannede. Folk med en højere interesse i sund spisning gør det sjæld-

nere. Folk, som føler sig presset af andre til at spise mindre salt, gør det oftere (tilsætter salt). På spørgsmålet; Jeg 

tilføjer salt til min mad, inden jeg smager på det, er det folk med folkeskole/gymnasial uddannelse, som gør det 

oftere end folk med en længere uddannelse. Folk med en højere interesse i sund spisning gør det i mindre grad. 

Folk som føler sig presset af andre til at spise mindre salt gør det oftere. På spørgsmålet; Når jeg spiser take-

away/fast-food, tilsætter jeg salt ved spisebordet, er det folk, som føler sig presset af andre til at spise mindre salt, 

der oftere tilsætter salt. 

 

Figur 1: Saltvaner 

Vi spurgte respondenterne om, hvor meget salt de troede, at de spiste; For lidt, Tilpas eller For meget. Fordelingen 

kan ses i figur to.  

2,54

5,24

3,46

2,14

1 2 3 4 5 6 7

Jeg tilføjer salt til min mad inden jeg smager på
det

Når jeg laver hjemmelavet mad, smager jeg det
til med salt

Når jeg spiser min hjemmelavede mad, tilsætter
jeg salt ved spisebordet

Når jeg spiser take-away/fast-food, tilsætter jeg
salt ved spisebordet

Aldrig   Altid                               



22 
 

 

Figur 2: Hvor meget salt tror du, at du spiser? 

Bagefter bad vi respondenterne om at vurdere, ved at trække en barre imellem 0 – 20 gram, hvor meget salt de 

spiser hver dag. Disse angivelser sammenlignede vi med deres angivelse af, hvor meget salt de troede, at myn-

dighederne anbefaler på daglig basis. Resultatet af respondenternes svar kan ses i figur tre nedenfor. De officielle 

anbefalinger lyder på 5-6 gram salt pr. dag. 

 

Figur 3: Hvor meget salt indtager du, og hvad er de officielle anbefalinger 
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I figur fire vises fordelingen af korrekte svar på saltanbefalinger. Analyser viser desuden, at mænd angiver at ind-

tage mere salt end kvinder, og at folk, som mener, at man bør reducere sit saltforbrug, angiver et større saltindtag. 

Desuden så vi, at folk med større interesse i sund spisning rapporterer et mindre saltindtag. Mænd angiver højere 

officielle anbefalinger end kvinder. Vi inddelte hele stikprøven i tre grupper; dem der havde angivet anbefalin-

gerne til at være mindre end de er, dem der svarede rigtigt (5-6 gram om dagen) og dem der svarede, at anbe-

falingerne lå over det faktisk anbefalede niveau. Fordelingen kan ses i figur 4 nedenfor. 26,5 % angav for lidt, 51,8 

% angav for meget og 21,7 % angav de rigtige anbefalinger. Respondenterne havde ingen svarkategorier at for-

holde sig til. De skulle, som i de andre spørgsmål om mængder, trække en barre til et nummer imellem 0 – 20 gram. 

 

Figur 4: Korrekt svar på anbefalinger om saltindtag 

 

I figur 5 vises respondenternes opfattede konsekvenser ved saltindtag. Halvdelen af konsekvenserne anses for 

værende positive, og den anden halvdel anses for værende negative. Derudover er alle udsagn korrekte. Et svar i 

midterkategorien (4) indikerer, at man ikke kender svaret på spørgsmålet. 

I figuren kan man se, at respondenterne ikke er klar over, at salt i maden stimulerer appetitten, erstatter det salt 

som svedes ud, hjælper på jodoptagelsen, øger vægten og er vigtig, når man dyrker motion.  
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Figur 5: Opfattede konsekvenser ved saltindtag 

I figur 6 vises fordelingen af, hvor respondenterne tror, at det daglige saltindtag kommer fra. Respondenterne blev 

bedt om at angive på en skala fra 1 (helt uenig) til 7 (helt enig) om hvorvidt: ”Salt i min mad kommer hovedsageligt 

fra…”. Respondenterne blev bedt om at prioritere de fire muligheder, hvor 1 er den de mente at de fik det meste 

af deres salt fra og 4 er den de mente de fik mindst salt fra. Langt de fleste svarede, at de fik mest salt fra den 

hjemmelavede mad (58 %), og færrest svarede, at de fik mest fra kantine- og restaurantmad. Disse svar bekræfter, 

at danskerne tror, at den salt, de tilføjer deres mad, står for en større del af det daglige indtag, end det i virkelighe-

den gør. Der er dog også mulighed for, at spørgsmålet er blevet besvaret med udgangspunkt i det individuelle 

forbrugsmønster, betydende, at hvis man udelukkende spiser hjemmelavet mad, så kommer al ens indtag af salt 

jo fra hjemmelavet mad. 
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Figur 6: Hvor tror respondenterne, at det daglige salt primært kommer fra 

I figur 7 nedenfor vises respondenternes viden om saltindhold i en række fødevarer. Respondenterne blev bedt 

om: ”For hvert produkt bedes du tage stilling til, om det bidrager til lidt eller meget salt i kosten”.  Fødevarestyrelsen 

og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) rangerede produkterne på baggrund af deres relative saltbidrag til den 

daglige kost og ikke på baggrund af saltindholdet i det enkelte produkt. Således fik 12 fødevarer en rangering, 

der faldt imellem meget/lidt – disse fødevarer blev sorteret fra. Tilbage var der 7 fødevarer i toppen = meget salt 

og 10 fødevarer i bunden = lidt/intet salt. Hvert rigtigt svar for disse 17 fødevarer gav 1 point, uanset om produktet 

befandt sig i ”lidt/intet salt” kategorien, eller om produktet befandt sig i ”meget salt” kategorien. Respondenterne 

kunne derefter tildeles en ”score” på ”Videns-indekset” fra 0 til 17 point afhængigt af deres svar. I figuren ses det, 

at respondenterne gættede hyppigst forkert ved produkterne popcorn, skinkepålæg, skærekage, franskbrød, ost 

og rugbrød. 
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Figur 7: Viden om salt i fødevarer 

Figur 8 viser, at viden om salt i fødevarer stiger med alderen. Det er statistisk signifikant forskel imellem den ældste 

gruppe på 58-77 årige og de to grupper med de yngste respondenter på hhv. 18-27 årige og 28-37 årige. 
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Figur 8: Viden om salt i fødevarer fordelt på alder 

Forskellen i viden om salt i fødevarer mellem de tre uddannelsesniveauer er signifikant mellem Bachelor/Kandidat 

og Folkeskole/Ungdomsuddannelse. De længst uddannede scorer flest point, og dem med en folkeskole/gym-

nasial uddannelse scorer færrest point. Som det kan læses ud fra figuren, så scorer alle tre niveauer 11 point. 

Derudover er de respondenter, der føler sig pressede til at mindske deres saltindtag, også mindre vidende om salt, 

det vil sige, de scorer færre point.  

 

Figur 9: Viden om salt i fødevarer fordelt på uddannelsesniveau 
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For at måle respondenternes forandringsparathed i forhold til at ændre deres indtag af salt bad vi respondenterne 

om at vælge et af følgende udsagn:  

• Jeg er interesseret i at ændre på mit indtag af salt, og jeg har tænkt mig at gøre det i løbet af de næste 6 

måneder. (1) 

• Jeg er interesseret i at ændre på mit indtag af salt, og jeg er startet på det indenfor de sidste 6 måneder. 

(2) 

• Jeg er interesseret i at ændre på mit indtag af salt, og jeg er startet på det for mere end 6 måneder siden. 

(3) 

• Jeg er interesseret i at ændre på mit indtag af salt, og har tænkt mig at gøre det i løbet af den næste 

måned. (4) 

• Jeg er interesseret i at ændre på mit indtag af salt, og jeg er startet på det inden for den sidste måned. (5) 

• Jeg er overhovedet ikke interesseret i at ændre på mit indtag af salt, og jeg har ingen planer om at gøre 

det indenfor de næste 6 måneder. (6) 

I figur 10 vises fordelingen af respondenternes svar. De seks svarkategorier blev inddelt i tre; Ikke interesseret (ud-

sagn 6), Intention (udsagn 1 og 4) og Implementeret (udsagn 2, 3 og 5). Figur 10 viser, hvordan respondenterne 

fordeler sig over de tre grupper. Forandringsparathed kan være med til at informere om, hvor befolkningen befin-

der sig i forhold til en ændring. Her ses det tydeligt, at der er en meget stor gruppe af respondenter, som ikke har 

nogen interesse eller intention om at ændre på deres nuværende saltindtag.  

 
Figur 10: Forandringsparathed 
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Figur 11 viser fordelingen af interesse i at ændre på sit saltindtag fordelt på antal af saltrelaterede sygdomme 

(nyresygdom, kræft, jodmangel, hjertelidelser, blodprop, forhøjet blodtryk, slagtilfælde). Figuren viser, at jo flere 

sygdomme man har, des mindre er gruppen af respondenter, der ingen ændringer ønsker at foretage. Det er dog 

værd at bemærke, at det stadig er over halvdelen af dem ,som har to eller flere sygdomme, som ikke ønsker at 

ændre på noget. 

 

Figur 11 Forandringsparathed fordelt på tilstedeværelse af sygdomme relateret til saltindtag 

 

Figur 12 viser, fordelingen af respondenter som er villige til at købe de pågældende produkter, hvis de fandtes i 

en saltreduceret variant. 
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Figur 12 Villighed til at købe saltreducerede produkter såfremt de var tilgængelige 

Da vi fandt en stor diskrepans mellem antallet af respondenter, som ikke ønskede at ændre på deres saltindtag, 

og antallet af respondenter, der var villige til at købe et givent produkt i en saltreduceret variant, opdelte vi foran-

dringsparatheds-målet i to; Ikke interesseret (udsagn 6) og Interesseret (udsagn 1-5), hvorefter vi så på, hvordan 

de tre grupper varierede i forhold til antallet af saltreducerede produkter, de var villige til at købe. Det resulterede 

i, at vi endte med tre grupper; Ingen interesse i at ændre på saltindtaget og villighed til at købe saltreducerede 

produkter (0-3 produkter), Ingen interesse i at ændre på saltindtaget og villighed til at købe saltreducerede pro-

dukter (4-17 produkter) og Interesse i at ændre på saltindtaget og villighed til at købe saltreducerede produkter 

(0-17 produkter). 

Tabel 4: Forandringsparathed og villighed til at købe saltreducerede produkter. 

Grupper % Villighed til at købe  

(antal produkter) 

  Gennemsnit (SD) 

Ingen interesse og Villighed til at købe 0-3 17,4 ,35 (,83) 

Ingen interesse og Villighed til at købe 4-17 49,4 13,2 (4,0) 

Interesse og Villighed til at købe 0-17 33,3 12,4 (5,1) 

Total 100,00  
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Delkonklusion 

Vi fandt i den første del af spørgeskemaundersøgelsen en stor diskrepans mellem respondenternes forandrings-

parathed og deres villighed til at købe saltreducerede produkter. Respondenterne angiver generelt, at de ikke er 

interesserede i at ændre på deres saltvaner, men at de samtidig er villige til at købe et produkt, som er saltredu-

ceret. Resultaterne i denne spørgeskemaundersøgelse viser også, at respondenterne mangler viden om, hvor den 

daglige salt stammer fra, og hvilken mængde salt i den daglige kost anbefalingerne foreskriver. Desuden viser 

resultaterne, at hvis man har personlig erfaring med sygdomme med implikationer for ens kost (for eksempel dia-

betes), så påvirker det respondentens forandringsparathed i en positiv retning. Det er dog værd at bemærke, at 

selv for respondenter med to eller flere diætrelaterede sygdomme, er det mere end 50%, som ikke er interesseret 

i at ændre på deres saltindtag. 
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Valgeksperiment resultater 

I det følgende afsnit rapporteres resultaterne for valgeksperimentet, gennemført i forbindelse med spørgeskema-

undersøgelsen, som er gennemgået ovenfor. I valgeksperimentet skulle deltagerne gentagne gange vælge mel-

lem forskellige fødevarer inden for udvalgte produktkategorier. Produktkategorierne var rugbrød, kødpølse, suppe 

og chips. Hvert valgsæt bestod af tre produkter, og produkterne varierede i forhold til følgende parametre: om de 

havde en saltmærkning (”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt for den på-

gældende fødevarekategori”, ”Reduceret indhold af salt”), om produkter havde økologimærket, om de havde 

nøglehulsmærket, pris, fedtprocent og kalorieniveau. De nøjagtige design af valgeksperimentet for de fire produk-

ter kan ses i tabel 1. Dette design tillod os at teste effekten af forskellige produktattributter på respondenternes 

valg, således at vi kunne undersøge, hvordan en mulig saltmærkning vil spille sammen med Nøglehulsmærknin-

gen, og for at konkludere om det kunne være en fordel at anvende et specifikt mærkningsværktøj vedrørende 

salt, i kombination med Nøglehullet eller uden. 

Billede 1 viser et eksempel på, hvordan valgeksperimentet var sat op. Eksemplet her er suppe, og teksten, der 

fulgte med de generiske suppebilleder, blev systematisk varieret.  

 

Billede 1. Eksempel på valgeksperiment. Suppe med manipulationer 

Figur 13 viser nytteværdierne for de forskellige attributniveauer i valgeksperimentet. Nytteværdierne er beregnet 

ved hjælp af en multinomial logit model i softwaren LatentGold. Nytteværdierne er standardiseret, så at nyttevær-

dierne for niveauerne af et attribut summeres til nul. Højere nytteværdier øger sandsynligheden for valg af et pro-

dukt, og lave nytteværdier sænker sandsynligheden. Den relative betydning af et attribut for valget kan aflæses 

af forskellen mellem højeste og laveste nytteværdi – jo større denne forskel er, jo mere betydning har attributtet for 

valget. Man kan se, at for rugbrød har prisen den største betydning, og at folk foretrækker den laveste pris. Det 
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påvirker også valgsandsynligheden positivt, når produkter har Nøglehul, har Fuldkornslogomærket, og bærer en 

mærkning om, at produktet overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt for den på-

gældende fødevarekategori. 

 

Figur 13: Rugbrød, hele stikprøven 

I figur 14 ses de tilsvarende nytteværdier for kødpølse. Her kan man se, at det er den laveste pris, saltmærkning, 

Nøglehullet og den laveste fedtprocent, som påvirker respondenterne til at vælge en vare over en anden. 
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Figur 14: Kødpølse, hele stikprøven 

I figur 15 ses nytteværdierne for chips. Her kan man se, at det er den laveste pris, saltmærkning, økologimærket 

og det laveste fedtindhold, som påvirker respondenterne til at vælge en vare frem for en anden. 

 

Figur 15: Chips, hele stikprøven 
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I figur 16 ses nytteværdierne for suppe. Her kan man se, at det er den laveste pris, saltmærkning, Nøglehul og de 

laveste antal kalorier, som gør, at respondenterne vælger et produkt frem for et andet. 

 

Figur 16: Suppe, hele stikprøven 

Konklusioner fra valgeksperimentet 

Vi fandt, at mærkningen ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger om maksimalt indhold af salt for den på-

gældende fødevarekategori ” har en positiv effekt på købssandsynligheden. Derimod fandt vi, at en anprisning 

om, at produktet har et reduceret indhold af salt, har en negativ effekt på købssandsynligheden. 

Vi testede også Nøglehullet, og her fandt vi, at det har en effekt, som er lige så stor eller større end mærkningen 

”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt indhold af salt for den pågældende fødevarekate-

gori”. De to effekter er kumulative. Vi fandt, at der var forskel imellem produkterne. Valg af kødpølse er domineret 

af fedtindhold, mens valg af rugbrød, chips og supper er domineret af pris. 

Vi fandt, at valget af kødpølse er domineret af fedtindhold, og at valget af rugbrød, chips og supper er domineret 

af pris. 

Der findes (mindre) grupper af forbrugere, som opfatter ”Reduceret indhold af salt” som positivt. Det er forbrugere, 

der i forvejen spiser sundere, og som er i gang med at implementere et reduceret saltindtag. 

En mærkning om, at produkter ”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt saltindhold for den 

pågældende fødevarekategori”, kan opmuntre til at købe produkter med mindre saltindhold og vil have en effekt 

udover effekten af Nøglehullet. 
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Butikseksperiment 

I butikseksperimentet undersøgte vi effekten af de eksperimentelle manipulationer på de deltagere, der blev re-

krutteret til eksperimentet. Derudover undersøgte vi også effekten på salget generelt i butikken de pågældende 

dage. 190 respondenter besvarede et spørgeskema og handlede ind efter en indkøbsseddel. Derudover blev der 

indhentet scannerdata fra alle handlende de pågældende eksperimentdage, og der blev foretaget 15 opføl-

gende kvalitative interviews. 

Figur 17 viser, om respondenterne har set saltmærkningen inde i butikken. Dette spørgsmål fungerer som en form 

for kontrol. Vi kan se, at der ikke er nogen, som mener at have set mærkningen inde i butikken på kontrol dagen, 

hvor det ikke var tilstede. I priming gruppen, hvor mærket heller ikke var til stede, var der 6%, som mente at have 

set mærkningen. Vi kan se, at 40% siger, at de har lagt mærke til mærkningen i label-gruppen. Vi kan også se, at 

der er en større andel af personer, 46%, som har set mærket efter, at de er blevet primet inden deres indkøbstur. 

Dette indikerer, at priming har en effekt, om end den er lille. Der er signifikant forskel på de fire grupper (Chi-square 

p< .05). 

 

Figur 17: Kontrolspørgsmål, Har du set mærkningen i butikken? 

I figur 18 kan man se, at der er mange respondenter, som stort set aldrig køber varer fra kategorierne frikadeller, 

skærekage, cornflakes og kiks. 
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Figur 18: Har du købt dette produkt indenfor den seneste måned 

 

 

Figur 19: Købte du det produkt, du plejer at købe? 
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I figur 20 kan man se respondenternes svar på, hvilke ernæringsinformationer de kigger efter, når de handler. Kun 

de respondenter, som svarede, at de kigger efter ernæringsmærker, blev spurgt ind til hvilke. 48,4% svarede, at de 

kiggede efter ernæringsmærker, og som man kan se i figur 20, fordeler svarerne sig over mange kategorier. Dog 

er det tydeligt at se, økologimærket og Nøglehullet trækker langt de fleste svar.   

 

Figur 20: Hvilke ernæringsmærker kiggede du efter? 

Da vi spørger respondenterne, om de kigger efter ernæringsinformationer, er det næsten den samme andel, som 

kigger efter ernæringsinformationer, 47,9% (Se figur 21). Og i disse svar ser vi et stort fokus på fedt, som den abso-

lutte topscorer og økologi, sukker og salt lige bagefter. 
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Figur 21: Hvilke ernæringsinformationer kiggede du efter? 

Vi spurgte folk, om de lagde mærke til noget anderledes i butikken, for at undersøge, om respondenterne havde 

lagt mærke til hyldeforkanten med saltmærkning. I figur 22 kan man se fordelingen, hvor 63% sagde nej. Dette 

resultatet stemmer ikke overens med svarfordelingen, vi får, når vi spørger direkte og viser dem et billede af hyl-

deforkanten i butikken med saltmærkningen. Dette kan betyde, at billedet trigger deres hukommelse, og at de 

ubevidst lagde mærke til hyldeforkanten på deres tur rundt i butikken.  
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Figur 22: Lagde du mærke til noget anderledes i butikken i dag? 

 

I figur 23 kan vi se andelen af køb af saltreducerede produkter på tværs af alle produktkategorier, fordelt på de 

fire eksperimentelle manipulationer. Der ses en tendens til, at andelen af køb af saltreducerede produkter er hø-

jere, når der var en saltmærkning, tendensen er dog ikke statistisk signifikant. En variansanalyse viser desuden, at 

andelen af køb af saltreducerede produkter er højere for deltagere, der vægter sund spisning højt, og for deltagere 

der har en personlig norm om at reducere saltindtaget. Dette uanset om der har været saltmærkning eller ej. 

Figur 23: Andel af køb af saltreducerede produkter. Alle produkter samlet. 
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I figur 24 ses andelen af de saltreducerede produkter, som er blevet solgt i de forskellige manipulationsgrupper 

 

Figur 24: Andel af køb af saltreducerede produkter per produktkategori. 

I figur 25 er de syv produkter delt op i Hedoniske (nydelsesprodukter) og Utilitaristiske (nytte-produkter). Nydelses-

produkterne består af kiks, chips, kage og cornflakes og nytteprodukterne er rugbrød, ost og frikadeller. I figuren 

ses det, at der er forskel i andelen af solgte saltreducerede varer mellem Kontrolgruppen og Label/Priming-grup-

pen ved nydelsesprodukterne, hvor der i Label/priming-gruppen købes flere saltreducerede varer end i kontrol-

gruppen. Forskellen mellem Kontrolgruppen og Label/Priming-gruppen er statistisk signifikant (p <.05), og dette 

gælder også, når man kontrollerer for købsmotiver og personlige normer for saltindtag.  

Hvad angår nytte-produkterne, så er der ingen af forskellene, der er statistisk signifikante. I figur 25 ses også, at 

andelen af købte saltreducerede produkter generelt er højere for produkterne i nytte-kategorien end andelen i 

nydelses-kategorien.    
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Figur 25: Nydelsesprodukter og nytteprodukter 

Det generelt højere niveau i nytte-kategorien kan skyldes to ting; det kan skyldes, at der i forvejen er mange pro-

dukter, der lever op til de vejledende saltmål i saltlisten, da forbrugerne har vænnet sig til det. Det kan også skyldes, 

at forbrugerne er mindre villige til at vælge saltreducerede produkter indenfor nydelses-kategorien, pga. antagel-

sen om, at produkterne smager af mindre. Forbrugerne er dermed mere tilbøjelige til at vælge sundere produkter 

i nytte-kategorien, fordi der ikke stilles så høje smagsmæssige krav som i nydelses-kategorien. 

I figur 26 ses det, hvordan respondenternes svar vedrørende interesse i at ændre på deres saltindtag fordelte sig 

på de fire manipulationsgrupper. Der er ingen statistisk signifikant forskel på grupperne, dog er der visse tendenser 

at spore. I Priming-grupperne fik de både information om salt og spørgsmål om interesse i at ændre på deres 

saltindtag og villighed til at købe saltreducerede produkter inden de deltog i eksperimentet med indkøbene. I label 

gruppen og i kontrol gruppen fik de spørgsmål om interesse i at ændre på deres saltindtag og villighed til at købe 

saltreducerede produkter, efter de havde deltaget i eksperimentet ved at handle ind.  Forskellen fra 69,2% ”Ikke 

interesserede” i kontrolgruppen til 61,5% ”Ikke interesserede” i Label-gruppen kan indikere, at et Label, som det 

anvendte i dette eksperiment, muligvis kan ”prime” nogle forbrugere, som derigennem svarer, at de er interesse-

rede i at ændre på deres saltindtag. 
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Figur 26: Forandringsparathed fordel på de 4 manipulationsgrupper 

 

Scannerdata 

Der blev indsamlet scannerdata fra alle handlende de dage, hvor der foregik eksperimenter i butikken. Ideen var, 

at undersøge om saltlabels havde en effekt, også på købere som ikke var en del af eksperimentet. Det viste sig 

dog, at omsætningen, indenfor de udvalgte kategorier, er så lille, og antal køb derfor så lav, at det ikke giver me-

ning at analysere dem statistisk. Derfor beskrives scannerdata ikke yderligere i denne rapport. 

Kvalitative interviews 

Det er ofte interessant ikke kun at undersøge det, der er sandt for gennemsnittet, men i stedet undersøge specifikke 

forbrugersegmenter og nichemarkeder, da det giver en bedre forståelse for deres bevæggrunde. Det kan for ek-

sempel være meget interessant at kende til de ekstreme tilfælde, som ligger i yderpolerne af stikprøven. I dette 

tilfælde, hvor vi ved, hvor svært det er at få mennesker til at ændre deres indkøbsvaner, er det interessant at studere 

hvem, og hvad der karakteriserer de deltagere i eksperimentet, som enten ender med ingen salt-reducerede pro-

dukter at købe, eller som ender med at købe alle de salt-reducerede produkter. Viden om disse deltagere kan 

være med til at identificere nogle faktorer eller særlige karakteristika, som vil være nyttige at vide, når man skal 

tilrettelægge kampagner eller designe labels/indpakning af produkter. 

På baggrund af en sammenligning af alle deltagerne fra de forskellige eksperimentdage, blev de ”extreme cases” 

identificeret. Herefter blev de kontaktet telefonisk med henblik på et interview vedrørende deres valg. 
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Formålet med at få respondenternes tanker om indkøbsturen, og bud på hvorfor de valgte, som de gjorde, er, at 

lære om beslutningstagningsprocessen. Både hos dem som har et indkøbsmønster som sundhedsregimet dikterer, 

men også om dem som er lidt sværere at kommunikere med og altså ikke købte de saltreducerede produkter. 

Ydermere søgte vi at finde årsagen til den diskrepans, vi fandt på målene om købsintention i forhold til saltredu-

cerede produkter og villighed til at nedsætte saltindtag. 

Der blev foretaget 15 kvalitative telefoninterviews. Alle blev udvalgt på baggrund af deres indkøbssedler. En enkelt 

ønskede ikke at deltage.  

Respondenterne blev spurgt om forskellige indkøbsrelevante spørgsmål (Se appendix 4). Nedenfor bliver hvert 

emne opsummeret og eksemplificeret ved et eller flere citater. Til slut bliver der skelnet imellem de ekstreme til-

fælde, som købte næsten ingen saltreducerede produkter, og dem som købte næsten alle de saltreducerede 

produkter.  

Tabel 5: Respondenternes karakteristika 

Respondenter Køn Alder Uddannelse 

Valgte ingen eller et saltreduceret produkt    

1 M 45 Bachelor/Professions udd. 

2 K 56 Faglært eller kort videregående udd. 

3 K 60 Folkeskole 

4 K 68 Bachelor/Professions udd. 

5 M 64 Faglært eller kort videregående udd. 

6 K 29 Bachelor/Professions udd. 

7 K 42 Bachelor/Professions udd. 

8 M 41 Faglært eller kort videregående udd. 

9 M 49 Bachelor/Professions udd. 

10 K 50 Bachelor/Professions udd. 

11 M 43 Faglært eller kort videregående udd. 

12 K 58 Faglært eller kort videregående udd. 

Valgte seks eller syv saltreducerede produkter    

13 K 49 Kandidat 

14 M 42 Kandidat 

15 K 58 Kandidat 
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Diæt 

Tolv respondenter ud af 15 angiver, at de ikke spiser i forhold til en speciel diæt.  

”Øhm.. nej. Ikke sådan specifikt. Der skal helst være lidt sundt ind i også. Ja.” 

To af dem, som angiver at de spiser efter en speciel diæt, gør det af hensyn til vægten, og angiver at det er fedtet, 

de er opmærksomme på. Den sidste beskriver, at hun er fleksitar og altså spiser vegetarisk et par gange om ugen.  

Sundhed 

Vi spurgte respondenter om, hvad sundhed var for dem. 13 ud af 15 respondenter anser sundhed som en blanding 

af fysisk og psykisk velvære. Her er der vægt på, at man kan have nydelse i sit liv, selvom det man nyder, måske 

ikke har den sundeste ingrediensliste. 

”Ja, men.. øh.. så tænker jeg.. øh.. så tænker jeg et godt liv. Øh.. at jeg tænker fysisk sundhed, og jeg tænker 

mental sundhed. Øh, som vigtige.. ingredienser, så det er både et spørgsmål om, at.. altså i forhold til fø-

devarer, at det smager godt.. og at det er sundt. Med en afvejning af de to” 

De to respondenter, som ikke delte den fortælling, havde ingen mening om sundhed overhovedet:  

”Ja, sundhed.. jeg kan stave til det”  

eller mente, at sundhed udelukkende handler om de fødevarer, man indtager. 

Nøglehullet 

I stil med spørgsmålet vi stillede om sundhed, spurgte vi, hvordan de forholdte sig til Nøglehullet. Otte ud af de 15 

respondenter fortæller, at de ofte går efter at købe nøglehulsmærkede produkter. Også selvom de ikke helt er klar 

over, hvad det nøjagtigt går ud på:  

”Så tænker jeg, at det er fint. Det er perfekt. Så er der nogen, der har tænkt over, hvad de har stoppet i.” 

Men respondenten, som udtaler at vedkommende altid går efter Nøglehullet, ved godt, hvad det står for:  

”Jamen, det er fordi, at den.. altså den gør det let at vælge produkter, fordi den ligesom summerer de 

forskellige øh.. egenskaber ved fødevarerne op. Som jeg forstår det, så er det både fedt og sukker og salt 

og fibre og.. ligesom sådan en integreret mærkning”. 

Saltreduceret 

Da vi bad respondenterne forholde sig til, hvad de tænker om saltreducerede produkter, var den generelle hold-

ning, at det var fint med den slags produkter.  
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” Hmmm… umiddelbart positivt, fordi det er jo selvfølgelig for at.. det er for at skåne vores helbred. Øhm.. 

men det kan jo sikkert også gøre noget ved smagen, tænker jeg. Så tænker jeg bare, at det er da kun godt 

og ja, hvis jeg så ikke synes, at det smager godt, så vil jeg jo ikke købe det igen”. 

De gav udtryk for en meget pragmatisk holdning til saltreducerede produkter. Dog var der en enkelt, som mente 

at det var: ”Fuldstændig ligegyldigt”. 

Strategi 

De fleste af de adspurgte respondenter fortæller, at de har en strategi om at have planlagt deres indkøb, inden de 

går ind i butikken. De udarbejder en indkøbsseddel. Årsagen til, at de gør brug af sådan en indkøbsseddel, er, at 

de ønsker, at få indkøbene overstået så hurtigt som muligt, og sikre sig at de får alle de ting, de skal bruge. I nogen 

tilfælde handler det også om at sikre sig, at de får de bedste tilbud, for at spare penge.  

”….Så det er noget med mængde, og det er noget med økologi, og så er det noget med øhm.. ja, selvføl-

gelig også med pris, ikke, men.. nu er økologiske varer jo tit sådan lidt dyrere, så det.. prisen er mindre 

betydningsfuld faktisk. Jeg går også efter tilbud, det gør jeg også…. Men jeg har aldrig været særlig op-

mærksom på saltindholdet, vil jeg så sige. Så det har du faktisk fået mig til at tænke over”. 

Udover indkøbssedlen, som de fleste angiver som deres overordnede strategi, så beskriver de, at økologi er noget, 

de betragter som en strategi. Som citatet ovenfor viser, tager de stilling til de enkelte varer og vejer prisen op imod 

økologimærket og træffer derefter en beslutning. Ud af de 15 respondenter, var der en enkelt, som havde en 

bevidst og detaljeret strategi for sine indkøb, og som kunne beskrive, hvad en sådan strategi gav af mening. 

”Øhm.. jamen, både pga. det økologiske, og det var.. alt sammen pga. sprøjterester, ikke, altså pesticider 

og.. at der ikke er hormonforstyrrende stoffer i, og fuldkorn er jo pga. sundheden, så vi får så mange fibre 

som muligt og.. indpakningen fordi jeg er et etisk menneske, sådan så at.. jeg kan godt lide, at min kurv 

ser pæn ud, når jeg handler. Øhm.. og så.. ja, altså går op i sundhed og går op i gode råvarer, ikke. Den 

gode historie….Selviscenesættelse. Som den bevidste forbruger, der tænker over, hvad jeg putter i min 

egen mund og mit barns mund. .Fordi det giver mig noget værdi. Og det giver mig sådan noget velvære, 

og det er noget, der er let tilgængeligt at styre for mig i min hverdag”. 

Ansvarlighed 

På spørgsmålet om hvem der er ansvarlig for den mængde salt, du får i din mad, svarede 9 ud af 15, at det var de 

selv. 

”Det er jeg selv. Det er mig selv, der putter det i munden”. 
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Her lægges blandt udsagnene meget vægt på, at de selv bestemmer, hvad de køber og dermed putter i munden, 

og at de i øvrigt mener, at de i høj grad køber fødevarer, som ikke indeholder salt, fordi de laver hjemmelavet mad 

fra bunden af.  

Men der er også en del af respondenterne, som lægger vægt på, at ansvaret enten ligger helt eller delvist hos 

producenterne. 

 

”Hm.. det er kantinen på mit arbejde, og det er mig selv derhjemme.. øh.., og så er det producenterne øhm.. 

bag ved dagligdagsvarerne.. faktisk synes jeg også, er ansvarlige for det…..Fordi de er en kæmpe aktør, 

og de har jo mega meget indflydelse, fordi forbrugere har ikke tid til at sætte sig ind, hvad der egentlig 

står bag på de varer, de køber. Så jeg synes faktisk, at man har et medansvar. I hvert fald hvis man pro-

moverer sig som et godt nærende produkt... om vi snakker ovre i slik og chips-kategorien, eller om vi snak-

ker i pålægskategorier, eller vi snakker færdigvarer og sådan noget i den stil. Det er jo også på en eller 

anden måde, hvem man promoverer sig til, ikke. Altså specielt dem der producerer madvarer til børn. 

F.eks. dem der laver sådan noget kødpølse med bjørneansigter til børn og sådan noget, der vil jeg da 

håbe, at man tænker over det. 

Interviewer: De har et skærpet ansvar, mener du? 

”Ja, det mener jeg faktisk, at de har”. 

Stages of Change 

I spørgeskemaet var der 60 % af respondenter, der angav, at de ingen intention havde om at nedsætte deres 

saltforbrug, nu eller indenfor de næste 6 måneder. På baggrund af den høje procentsats, spurgte vi dem om bag-

grunden for deres modvilje til at nedsætte saltforbruget. 

Langt størstedelen af dem (8 personer) som svarede, at de ingen intention havde om at nedsætte deres saltfor-

brug, svarede sådan fordi de slet ikke havde haft nogen overvejelser omkring salt i deres mad, forud for deltagelse 

i eksperimentet. De angiver, at det simpelthen ikke er en del af deres kriterier, når de køber mad. Et par af disse 

angiver også, at de slet ikke er interesserede i at forholde sig til salt. 

”Det er fordi, at jeg ved slet ikke, hvad det indebærer, ikke. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Så det er ikke 

noget, jeg har gjort mig nogen tanker om”. 

Andre fortæller (3 personer), at de er opmærksomme på at spise fødevarer, som er så lidt forarbejdede som muligt, 

og de derfor ikke anser salt for værende et problem i deres husholdning. De har svaret, at de ikke er interesseret i 

at ændre noget, fordi de ikke mener, at der er noget at ændre. 
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”Det er nok helt tilbage til, da børnene var små, tænker jeg, at jeg begyndte at tænke lidt mere over, at 

det tilsatte salt i.. i alting, altså i hamburgryg og sådan nogle… pålægsvarer. Så jeg ville gerne.. gøre så 

meget.. altså vi køber også en hel hamburgryg, som vi koger, og så spiser vi den, og så bruger vi noget af 

det til pålæg. Altså det har jeg egentlig tænkt over i mange år, jeg ved godt, at der er også mange ting, 

hvor vi ikke kan undgå det, fordi det netop er skjult i så mange ting…”. 

Og så er der dem, som fortæller, at de allerede har nedsat saltforbruget og fortsat har en intention om at gøre det. 

Her spiller helbredsmæssige årsager en stor rolle, enten af hensynet til deres trivsel i alderdom eller af hensynet til 

små børn i familien. 

”Det er også helbredsmæssigt. Når man er 65, så vil man have, at livet er så langt som muligt”. 

Købsintention 

I spørgeskemaet spurgte vi, om de ville være villige til at købe en lang række produkter, hvis de fandtes i en salt-

reduceret variant. 81,6 % var villige til at købe mindst 4 af de foreslåede saltreducerede produkter. Respondenterne 

fortæller om, hvad der skal til udover en tydelig markering af, at det er saltreduceret, og her lægges der især vægt 

på sammenhæng imellem de andre købskriterier. 

”.. hvis det hele hang sammen med god kvalitet, god smag og.. hvis det så.. så ville jeg da vælge den fedt.. 

eller saltreducerede, ja”. 

Men der bliver også lagt vægt på, at et mærke om saltreduktion ikke kan stå alene. Det skal følges op af kampag-

ner og mere viden om salt og saltets udfordringer for menneskekroppen. 

”Man skulle lave sådan nogle kampagner, sådan så.. så det går mere bredt ud, at alle bliver klar over, at.. 

eller.. at.. øh.. det er ligesom, jeg er også begyndt.. at kigge på mærker sådan med dyrevelfærd og sådan 

noget, ikke.  

”Hvis det smager lige så godt som det andet, så er det.. så er det fint for mig. Altså det er ikke.. det skal ikke 

være saltreduceret, men hvis det er.. men hvis det er lige så godt, og der er nogen, der mener, at det er 

sundere at spise noget saltreduceret, så ville jeg da gerne købe det”. 

Når det er convenient, smager ligeså godt som det konventionelle produkt og i øvrigt heller ikke koster mere, så er 

forbrugerne i vid udstrækning villige til at teste et produkt som er mærket med en form for saltreduktion. 

”At hvad man kan sige.. at en producent hjælper mig til, at det er nemmere for at handle ind og 

være sund for mig og min familie”.  

Der er dog også en holdning til, både blandt dem som aldrig ville være saltreducerede varianter, og dem som ville 

vælge nogen, at der er visse produkter, som man aldrig ville købe saltreduceret.  
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”Måske har det noget med at lige det produkt, er det ikke det, jeg sætter højest. F.eks. sådan noget 

som chips, som måske.. når jeg spiser chips, så spiser jeg chips, og så vil jeg købe den variant, jeg 

gerne vil have, altså fordi det er en saltholdig vare, så det er måske ikke der, jeg prioriterer.. fordi 

det er måske sådan lidt et luksusprodukt, der ikke er mit daglige.. indkøb”. 

Diskrepans 

I undersøgelsen havde vi to mål for intention. Intention om ændring af saltindtag og intention om at købe saltre-

ducerede produkter. Vi fandt, at 60 % af alle respondenterne ikke havde nogen intention om at ændre på indtaget 

af salt, mens 81,6 % havde intention om at købe mindst 4 saltreducerede produkter. Vi undersøgte derfor kvalitativt, 

hvad der lå bag disse svar. 

”Jamen, det det går på det her med, at jeg ikke er villig til at gå på jagt efter, hvad for noget, der er saltre-

duceret ved at kikke på ingredienslisten bag på.. øhm.. så.. men hvis der er en klar og tydelig mærkning, 

øh.. så ville jeg gerne anvende den, øh.. det er simpelthen det, der er”. 

”Jamen.. altså.. hvis jeg skal kikke øh.. på ingredienslisten så skal jeg have nogle ideer om, hvad der er et 

normalt niveau, for denne her type produkter.. så er jeg nødt til at stå og kikke på flere.. øh.. produkter og 

det er.. altså.. det er.. det kan jeg godt have min intension om at gøre, men det får jeg ikke gjort, øhm.. så.. 

så den type mærkning, det er.. altså det er.. den gør en forskel.. der har tidligere været sådan nogle mærk-

ninger med f.eks. fiberindhold, øh.. og den typer mærkninger kan jeg bare se på min egen opførsel, at det 

gør en forskel, mens hvis jeg kan læse, at der er så og så mange gram.. fiber i eller så og så mange gram 

salt i, jamen, så er det ikke noget, jeg nødvendigvis kan relatere til noget. Også selvom det står som en 

procentdel af anbefalede daglige indtag. Øhm.. så har jeg sværere ved at forholde mig til det, end hvis 

der er et mærke på”. 

De to citater fortæller noget om, at respondenterne skal gøres opmærksom på, at der en saltreduceret variant. De 

fortæller, at de ikke er villige, eller overhovedet ville tænke på at undersøge et produkt for indhold af salt, men at 

hvis der var et tydeligt mærke, så ville de muligvis vælge det fremfor det konventionelle.  

Forskellen beskrives som: 

”Ja, både indsats og forståelse af hvad det er, ikke. Jeg har aldrig nogensinde kikket på et produkt og set, 

hvor meget salt der var i det her produkt”. 

Der gives et indtryk af, at i det første intentionsmål, intention om at ændre på sit saltindtag, skal gøres en større 

indsats end man er villig til, fordi problemet med salt ikke synes stort. Mens der i det andet intentionsmål, intention 

om at købe saltreducerede produkter, er forbundet færre anstrengelser med et sundere valg. Der er dog også den 

mulighed, som det næste citat afslører, at en del af diskrepansen kan være opstået pga. selve spørgeskemaet. 
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”Og derfor har jeg ikke umiddelbart inden tænkt over, at det var noget, jeg skulle holde øje med.  Men så 

blev jeg nok måske mere.. i det spørgeskema bevidst om, at det kunne da godt være, at det var noget, 

man skulle være.. man skulle være bevidst om, så det er nok derfor, at jeg sådan.. allerede bare i løbet af 

kort tid modsiger mig selv. Men man skal også være fjollet, hvis ikke man hører lidt efter”. 

Denne respondent fortæller, at spørgsmålet om hvorvidt vedkommende ville nedsætte sit saltforbrug på få minut-

ter gav lyst til og intention om at ville vælge saltreducerede produkter, såfremt de var tilgængelige. 

Forskel imellem de ekstreme cases 

Når vi ser på, hvordan svarene fordeler sig hos de respondenter, som købte 6-7 produkter (n=3), som var saltredu-

cerede, ser vi, at én angiver at være blevet styret 100% af, at hun vidste, hvad eksperimentet handlede om. Hun 

var i gruppen, som blev primet, og hvor der var labels tilstede i butikken. Hun beskriver, at hun gik meget bevidst 

efter de varer, som var mærket, og at hun også vendte flere af varerne om for at læse varedeklarationen.  

En anden respondent fortæller, at vedkommende bemærkede saltlabels og valgte hovedsageligt efter disse. 

Denne respondent reflekterede ikke over, at det var fordi studiet handlede om salt. Denne respondent var blevet 

både primet og handlede med labels i butikken. Den sidste respondent var en del af kontrolgruppen og modtog 

hverken priming eller handlede med labels. Denne respondent handlede efter nøglehullet i nogen varekategorier 

og fortalte, at det i høj grad var vanens magt, som bestemte indkøbene. 

Når vi ser på, hvordan svarene fordeler sig hos de respondenter, som købte 6-7 konventionelle produkter (n=12), 

ser vi, at de fleste (n=9) købte produkter ud fra vanens magt. Tre beskrev, at de gik efter økologiske varer indenfor 

de givne kategorier. 

Blandt denne gruppe var der således ingen, der skilte sig meget ud, og de gav udtryk for meget pragmatiske 

valgkriterier, pris, vane, kødindhold i frikadeller og kerner i rugbrødet. 

Forskellen imellem de to grupper kan være svær at få øje på, men et enkelt parameter springer i øjnene; deres 

uddannelse. I gruppen, hvor de vælger 6-7 saltreducerede produkter, er de alle uddannede kandidater fra Uni-

versitetet. 
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Konklusion 

I web-undersøgelsen undersøgte vi, hvordan forbrugernes viden og motivation har en indflydelse på viljen til at 

købe fødevarer med et reduceret saltindhold. 

Vi gjorde det ved at måle forbrugernes viden, motivation og vilje i en web-undersøgelse med et repræsentativt 

udsnit af de danske forbrugere (n=1030). Vi analyserede data for at undersøge, hvordan viden og motivation på-

virkede viljen til at købe saltreducerede fødevarer. Derudover gennemførte vi et valgeksperiment med det formål 

at analysere forbrugernes præferencer. 

Vi fandt, at forandringsparatheden til reduktion af saltindtag er lav. Dette skyldes muligvis en relativ lav viden om 

kilder til saltindtaget og anbefalinger om saltindtag. Produkter, der reklamerer med ”Reduceret indhold af salt", 

appellerer mest til forbrugere, der allerede er i gang med at mindske saltindtaget. En mærkning om, at produkter 

”Overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger for maksimalt saltindhold for den pågældende fødevarekategori”, 

kan opmuntre til at købe produkter med mindre saltindhold og vil have en effekt udover effekten af Nøglehullet. 

Resultaterne tyder på, at forbrugerne er villige til at købe saltreducerede fødevareprodukter, selvom størstedelen 

af de adspurgte hævder, at de ikke er villige til at reducere deres indtag.  

Denne undersøgelse viste, at for de respondenter, som ikke var villige til at ændre på deres saltindtag, var foran-

dringsparathed (Stages of Change) ikke relateret til respondentens intention vedrørende indkøb af salt reduce-

rede produkter. I tidligere undersøgelser er Stages of Change blevet brugt til at forudsige befolkningens villighed 

til forandring. Denne undersøgelse peger imidlertid på at forandringsparatheds-målet er et abstrakt mål, der kan 

virke vanskeligt at gennemføre, både fordi den er abstrakt i sin målsætning, men også på grund af sine umiddel-

bare omkostninger og forsinkede belønninger. Samtidig ses købsviljen som et konkret mål, hvor omkostningerne 

er lave. 

I valgeksperimentet tyder resultaterne derfor på, at en saltmærkning som ”Overholder Fødevarestyrelsens anbe-

falinger for maksimalt indhold af salt” kan øge salget af saltreducerede fødevarer, og at et sådant mærke kan øge 

salget udover effekten fra Nøglehullet.  

I butikseksperimentet så vi, at der generelt blev valgt flere produkter, som var saltreducerede, i nyttekategorien 

(utilitaristiske) end i nydelseskategorien (hedoniske). Resultaterne er dermed på linje med teorien om nydelses 

fødevarer (hedonistiske) og nytte fødevarer (utilitaristiske). Denne teori peger på, at folk vil være mindre tilbøjelige 

til at gå på kompromis med smagen af en fødevare indenfor kategorien af nydelses fødevarer.  I denne sammen-

hæng kan det forklare, at der generelt blev solgt færre saltreducerede fødevarer i nydelses kategorien end i nytte 

kategorien. I nytte kategorien vælger forbrugerne produkterne ud fra en bred vifte af kriterier, her i blandt sundhed, 

mens forbrugeren generelt set ikke vælger produkter i nydelses kategorien baseret på sundhed. Når forbrugeren 

køber fødevarer fra nydelseskategorien, ønsker forbrugeren netop i høj grad en bestemt og god smag. 
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I butikseksperimentet viste det sig, at mærkningen ”Følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål” har en svag 

tendens til at flytte noget af salget i retning af saltreducerede produkter. Denne tendens er dog kun statistisk signi-

fikant for produkterne i nydelses kategorien (chips, cornflakes, kage og kiks). Effekten er statistisk signifikant for 

nydelseskategorien, når man anvender både saltmærket og priming. Dette betyder, at saltmærkningen kombine-

ret med priming flytter en lille del af salget fra de konventionelle produkter til de saltreducerede produkter Hvorvidt 

de vil genkøbe produktet vil hænge sammen med, hvordan de oplever smagen ved brug. 

For de kvalitative interviews ser vi, at få mener, at ansvaret deles med industrien, mange mener, at det er individets 

eget ansvar, og nogle mener, det er industriens ansvar udelukkende. 

Når respondenterne angiver, at de ingen intention har om at nedsætte saltforbruget, hænger det sammen med 

at; 1), man ikke mener, at man indtager særlig meget salt, eller 2) man overhovedet ikke tænker over salt i forhold 

til kost. 

Respondenterne giver udtryk for en høj grad af pragmatisme vedrørende det at prøve saltreducerede fødevarer. 

Tendensen er, at 1) det kan man jo ligeså godt prøve 2) Hvis man bliver gjort opmærksom på salt, tænker man 

over det 3) Smag og kvalitet skal være i orden 4) Mange angiver, at de ikke ville købe de reducerede produkter, 

fordi de aldrig køber den slags forarbejdede produkter. Vi fandt, at der var en diskrepans imellem de to intentions-

mål; Forandringsparathed og villighed til at købe saltreducerede produkter. Adspurgt om denne diskrepans fandt 

vi, at når folk svarer nej til at ændre på saltvaner, men ja til at købe en lang række saltreducerede varer, handler 

det om tilgængelighed, opmærksomhed & lethed. Salt er ikke ”top of mind” hos mange, de færreste har en ”salt 

strategi”, og de fleste ville være villige til at prøve et saltreduceret produkt (indenfor en kategori som de i forvejen 

køber fra), også selvom de ikke har en udtalt intention om at nedsætte deres saltforbrug.  
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Perspektivering 

Samlet set viser resultaterne, at kun få folk er villige til at ændre deres saltindtag. Samtidigt er de fleste dog åbne 

over for at prøve saltreducerede produkter. Hvis sådanne produkter skal mærkes, så bør mærkningen gå ud på at 

produktet lever op til Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, ikke at varen har et reduceret indhold af salt. 

Effekterne af en sådan mærkning bør ikke overvurderes. Resultaterne i butikseksperimentet tyder på, at en sådan 

mærkning muligvis vil kunne flytte lidt af salget, dog kun for de hedoniske produkter. Desuden bør en evt. mærk-

ning om, at produktet følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, understøttes af en informationskampagne, 

som ville kunne fungere i stedet for priming, som blev anvendt i butikseksperimentet. Baggrunden for en anbefa-

ling om at støtte saltmærkningen op med en informationskampagne finder vi desuden i de udsagn, som respon-

denterne frembragte under de 15 interviews. Her beretter de, at viden om salt og tillid til mærkningen er af stor 

betydning for, om de ville vælge et produkt med en saltmærkning. 
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Appendix 1 

Deltagerinformation til forbrugerstudie  

Kære deltager 

Studiet, du deltager i, er en del af et større projekt, der udføres af MAPP Centret på Aarhus Universitet, for Fødeva-

restyrelsen. MAPP Centret forsker i fødevarer og forbrugeradfærd.  

Studiet har til formål at skabe indblik i danskernes indkøbsvaner ved at belyse og forstå de holdninger og motiva-

tioner, der får en forbruger til vælge bestemte produkter frem for andre, med særligt fokus på salt og saltreduce-

rede produkter. 

Langt størstedelen af det salt, vi indtager, kommer fra forarbejdede fødevarer, og det er blevet fastslået, at et højt 

indhold af salt i kosten øger risikoen for forhøjet blodtryk, som kan føre til hjertekarsygdomme.  

I 2005 var hjertekarsygdomme den næst hyppigste dødsårsag i Danmark og udgjorde 30% af alle dødsfald.  

Efter du har købt ind, vil der være et kort spørgeskema. 

Al information vedrørende dine indkøb og interviewsvar behandles fortroligt, og du bliver 100% anonymiseret. 

Deltagelse i studiet er frivilligt, og du kompenseres for dit indkøb med 200 DKK.  

Hvis du mangler information eller har spørgsmål efterfølgende, er du velkommen til at kontakte Aarhus Universitet. 

Tak for din deltagelse.  
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Appendix 2 Hyldeforkant 

 

 

Følger Fødevarestyrelsens 
vejledende saltmål 
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Appendix 3 

 

Deltagerinformation til forbrugerstudie 

Kunne du tænke dig at købe rugbrød, ost, Cornflakes, frikadeller, chips, kage og kiks uden at skulle betale for 

det? 

Dette er information om et forbrugerstudie bestilt af Fødevarestyrelsen, og som udføres af MAPP Centret på Århus 

Universitet. MAPP Centret forsker i fødevarer og forbrugeradfærd. 

Eksperimentet involverer ca. 200 deltagere, og udføres ved at deltageren får udleveret indkøbsseddel. Deltageren 

skal så købe de varer, som står på sedlen. Uanset den samlede pris på de varer du vælger at købe, får du efter 

endt indkøbstur udbetalt 200 DKK. 

Vi beder om, at man handler ind i så megen overensstemmelse med den normale måde som muligt. Efter ind-

købsturen og når du har betalt for varerne, modtager du 200 kr og skal svare på nogle spørgsmål vedr. indkøbene. 

Hvis du har lyst til at deltage, skal du svare på en række spørgsmål forud for indkøbsturen. Når du har svaret på 

disse spørgsmål, modtager du en dato for, hvornår din indkøbstur skal foregå. 

5 % af deltagerne vil blive ringet op efter indkøbsturen med henblik på et kortere interview, hvor deltageren med 

sine egne ord kan beskrive baggrunden for sine valg. 

 

Al information vedrørende forsøgsdeltagerne behandles fortroligt, og du forbliver anonym i studiet og i den efter-

følgende afrapportering. 

Deltagelse i studiet er frivilligt, og du kompenseres for dit indkøb for op til 200 DKK. 

Hvis du ønsker at deltage, så send en email til Trine Mørk på tmork@mgmt.au.dk eller ring på 2815 4411 eller 

udfyld dine oplysninger hos projektlederen allerede nu. 

  

mailto:tmork@mgmt.au.dk
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Appendix 4 

Interviewguide til ekstreme cases 

Du er blevet udvalgt til et interview i forbindelse med, at du deltog i undersøgelsen i MENY. 

Interviewet tager ca. 30 min., og du skal bare fortælle så meget som muligt, som du kan huske omkring din ind-

købstur. 

Hvad er dit ID.nr.? 

 

1 Varerne – Hvorfor valgte du netop dén variant: (gentag for hver af kategorierne)  

Skærekage 

Chips 

Rugbrød 

Kiks 

Frikadelle 

Ost 

Cornflakes 

 

2 Har du en overordnet strategi når du handler? (Hvorfor, hvordan, kan du uddybe, hvad betyder det?) 

2. Hvilken strategi? 

Hvorfor følger du sådan en strategi? 

Hvor vigtigt er det for dig?  

- (Hvorfor) 

3. Hvad får du ud af det af at følge sådan en strategi? 

4. Hvorfor er det vigtigt for dig? 

 

3 Du har angivet i spøskemaet, at du (har nedsat dit saltforbrug, gerne vil nedsætte dit saltforbrug, overhovedet 

ikke vil nedsætte dit saltforbrug).  

Hvilke tanker ligger der bag det svar? 
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3. Hvorfor er det vigtigt for dig? 

4 Du har angivet, at du (gerne vil købe mange forskellige saltreducerede produkter, gerne vil købe lidt saltredu-

cerede produkter, ikke vil købe nogen saltreducerede produkter) 

Hvorfor vil du/vil du ikke det? 

2. Hvad gør det for dig?) 

3. Hvad får du ud af det?) 

4. Hvorfor er det vigtigt for dig?) 

 

5 Hvis jeg fortæller dig, at et produkt er saltreduceret, hvad tænker du så? 

6 Hvorfor tror du, at du svarer, at du ikke vil ændre på dit saltindtag, men at du gerne vil købe saltreducerede 

produkter? 

Det virker som om, at du er villig til at købe saltreducerede produkter, selvom du ikke har nogen hensigt om at 

nedsætte dit saltforbrug/indtag. Hvorfor synes du alligevel, at saltreducerede produkter er interessante? 

 

7 Hvis jeg siger ”sundhed”, hvad tænker du så? (Hvorfor, hvordan, kan du uddybe, hvad betyder det?) 

8 Hvis jeg siger Nøglehulsmærket, hvad tænker du så? 

9 Spiser du efter en særlig diæt/kostretning? 

Hvorfor? 

10 Hvis du tænker på dit saltindtag, altså salt i din mad, hvem tænker du så er ansvarlig for det?  

- Hvorfor? 

 

 



DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den faglige indgang 
til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet (AU). Centrets 
hovedopgaver er videnudveksling, rådgivning og interaktion med myn-
digheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.
 
Centret koordinerer videnudveksling og rådgivning ved de institutter, som  
har fødevarer og jordbrug, som hovedområde eller et meget betydende 
delområde:
 
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Agroøkologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
 
Herudover har DCA mulighed for at inddrage andre enheder ved AU, som  
har forskning af relevans for fagområdet.

AARHUS UNIVERSITET



Viden om forbrugernes holdning til og købsintention for saltreducerede fødevarer er central, i forhold til indu-
striens udvikling af nye produkter og kommunikations indsatser. Denne rapport er baseret på resultaterne fra to 
undersøgelser; en web-baseret undersøgelse med 1030 deltagere og et butikseksperiment med 190 deltagere. 
Undersøgelsen blev foretaget af MAPP Centret, hhv. i maj 2016 og i april – juni 2017, med det formål at under-
søge forbrugeres accept af saltreducerede fødevarer og deres købsintention af disse. Dette blev undersøgt ved 
at måle forbrugerens viden om salt, anvendelse af salt, ønske om reduktion af salt og købsintention af saltre-
ducerede fødevarer i en web-baseret undersøgelse. Efter den web-baserede undersøgelse, blev de samme 
mål undersøgt, men i et supermarked, hvor deltagerne blev inddelt i fire grupper for at undersøge effekten af 
priming og saltmærkning. Desuden blev der foretaget 15 kvalitative interviews, for at studere hvem og hvad der 
karakteriserer de deltagere i eksperimentet, som enten ender med ingen salt-reducerede produkter at købe 
eller som ender med at købe alle de salt-reducerede produkter.
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