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Den danske og tyske fødevareforbruger 

- forskelle og ligheder i adfærd og præferencer 



Hvad er 
forskellen? 
 
Tyskere er til livsstil mens 
danskere tænder på teknik  
 
Så der skal også være 
forskel i markedsføring 
  
Kilde: Martin Nielsen, forsker i  
dansk-tysk virksomhedskommunikation 

 



Hvad er 
forskellen? 
 
Danskerne  
vil gerne have meget 
- forbløffende som danskerne  
køber ind på en helt normal 
lørdag, ikke kun op til jul. 
 

Danskerne er prisfølsomme, 
men ikke hvis det har et  
særligt design 
 
Kilde: Antonia Erz, tysk forsker bosat i DK 

 
 150 g. 

75,- kr 
10,- € 

250 g. 
120,- kr 
16,- € 



Hvad er 
forskellen? 
 
Tyskere elsker 
certificeringer 
- hvilke mærkninger kan bruges? 
- giver de mening? 
- troværdighed er et must 
 

Er det pengene værd? 
 
Kunderne har svært  
ved at afkode mærker 
 
Kilde: Selsøe Sørensen, Clement & Gabrielsen, 2012 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://borger.dk/lib/images/eu_oekologi_maerke.gif&imgrefurl=http://borger.dk/forside/forbrug/maerkning-og-kontrol/maerkningsordninger/oekologi&h=180&w=180&sz=10&hl=da&start=3&tbnid=CUJUNOqiQOP2NM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images?q=eu+%C3%B8kologi&gbv=2&hl=da


Hvad er 
forskellen? 
 
Økologi 
Du finder økologiske 
supermarkeder overalt i Tyskland, 
men prøv at finde dem i Danmark? 
 
Tyske forbrugere har også en 
stærkere miljøbevidsthed end 
spanske forbrugere 
 
Motivet er i højere grad drevet af 
motiver som ”fællesskab” blandt 
de tyske forbrugere 
 
Kilde: Stolz et al. 2013  
i International Journal of Consumer Studies 



Hvad er 
forskellen? 
 
Danskerne går  
heller på restaurant 
Selvom de har verdens bedste 
restaurant, så er en tur i 
supermarkeder temmelig 
skuffende 
 
Udvalget er lille og kvaliteten 
undertiden ganske lav,  
ligesom i Tyskland 
 
Kilde: Antonia Erz, tysk forsker bosat i DK 

 
 



Så hvordan bliver  
vi klogere? 



Udfordringen 

Alle siger at fornuften 
afgør valget, men lader  
følelserne bestemme 

95% tager kun det 
valgte produkt i hånden  

valget er foretaget  
ud fra det de ser 

DKK/€    



Shelf Impact 
 

et spørgsmål  
om at blive set 



En model for en 

beslutning der bygger 

på at sortere fra 

PROBLEMET: 
- lineær, planlagt  

 og bevidst 

- forklarer hverken 

 impulskøb eller  

 visuel opmærksomhed 

Cue  

Utilization Model 



Tre in-store faser  
i hvad folk kigger på: 
 

1 - Hvad fanger øjet? 

2 - Hvad fastholder øjet? 

3 - Hvad overbeviser øjet?  



1 - Hvad fanger øjet? 
 

Mindre end halvdelen  

af alle varerne i kategorien 

får opmærksomhed 

 

Eye-track i supermarkedet 





Hvad viste undersøgelsen? 

 

 

Første opmærksomhed  
skabes af tegn der er  
simple og lette at forstå 

 

Især tiltrækker  
form og kontrast 
vores opmærksomhed 

 
Jo længer tid desto mere  
får kunden øje på 
 

 

1 - Hvad fanger øjet? 
 





Konklusion: 

1 - Hvad fanger øjet? 

Form og kontrast fanger øjet 

 

- men det spiller også en rolle  

ved fortsat opmærksomhed 
Clement, 2008 



2 – Hvad fastholder øjet? 

 
folk foretrækker det  

de har set før 



Osorno ligger i Chile 

Osorno ligger i Chile 

Osorno ligger i Chile 

 
Det der er let at læse  

opfattes også som mere rigtig 

 

2 - Hvad fastholder øjet? 



- det nemme valg 

A B 

C D 

4 scenarier  

 

Eye-track med  

9 produkter 

 

 

2 - Hvad fastholder øjet? 



ingen 
tidsbegrænsning 

2 - Hvad fastholder øjet? 







Sammenhæng mellem kiggetid og købsintention  
First Price (FP) – mærkevare (MV) 

Produkt Kigget mest på Valgt 

Salami MV MV 

Nøddecreme MV MV 

Opvaskemiddel FP FP 

Sennep  FP FP 

Skinkestrimler FP FP 

Skurecreme FP FP 

Toiletrens FP FP 

Krydderkager FP MV 

Flydende vaskemiddel MV FP 

2 - Hvad fastholder øjet? 



Scenarie Generelt 
FP/MV 

Kender produkt 
FP/MV 

Kender ikke  
produkt FP/MV 

A 2,5 / 2,2  3,5 / 2,3 1,8 / 2,1 

B 2,2 / 2,3 
  

2,6 / 2,2  1,9 / 2,3 

C 2,5 / 2,0  3,2 / 1,9 1,5 / 2,0 

D 2,1 / 1,8
  

2,6 / 2,0  1,6 / 1,6 

Højest kiggetid på First Price 

Sammenhæng mellem placering,  
kiggetid og kendskab til produkt  

2 - Hvad fastholder øjet? 



Konklusion: 

2 - Hvad fastholder øjet? 

• Skiltning er vigtig 

• Placering på hylden er måske vigtig 

• Kendskab har størst betydning (emballagen) 

 

Når produkter genkendes  

og det er let at forstå  

så kigger vi i længere tid 
Clement, Aastrup, Fosberg, 2015 



3 – Hvad overbeviser øjet? 

 
hjernen vil gerne  

spare energi 



1 
2 

3 

3 - Hvad overbeviser  øjet? 



Placering Krydder 
småkager 

Bastogne Samlet index 

1 (side om side) 104,2 68,8 88,2 

2 93,7 44,1 70,3 

3 (lang fra hinanden) 64,0 56,0 60,2 

Den ideelle effekt:  
Placeringen støtter både PL og mærkevare  
og hæver det samlede salg 

3 - Hvad overbeviser  øjet? 



Placering nøddecreme Nutella Samlet index 

1 (side om side) 105,9 43,3 62,4 

2 74,0 50,3 58,9 

3 (væk fra hinanden) 68,1 76,2 73,2 

 
Placeringen medfører en kannibalisering 

Placering på hylden er vigtig, 
men det er ikke nødvendigvis private label det gavner 

3 - Hvad overbeviser  øjet? 



Konklusion: 

3 - Hvad overbeviser øjet? 

Placering på hylden kan øge omsætningen 

 

Når valget gøres let og overskueligt,  

så træffer vi lettere et valg 
Clement, Aastrup, Fosberg, 2015 



Test af  
emballagens design 

 
3 parametre for købseffekten 



Vi antager at re-design  
er sværere at forstå, 
derfor skal der kigges  
mere på disse produkter 
Just & Carpenter, 1976 + Gould, 1973 

  

Vi tester 3 parametre: 

1. Visuel opmærksomhed  
for at se om øjet kan fanges 

2. Mening 
for at vide hvorfor de kiggede 

3. Hukommelse 
for at teste brand-effekt 

Test af  
emballagens design 



Eksempler  
re-designs fra 
grafiske designere 
 
antal: 65 
fyld: 20 

Eye-track  
30 testpersoner 
kigger på 
eksemplerne  
+ evaluering  
 
8 sek. kiggetid 

Hukommelse 
først læse en artikel 
så et spørgeskema 
 
samme eksempler  
+ 20 nye 

Test af  
emballagens design 



+ 

evaluering 

0,5 sek. 

8 sek. 

Ingen tidsbegrænsning 

Test af  
emballagens design 

Sekvens i eye-trackeren 



Hvilket re-design virker bedst? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Signifikant sammenhæng mellem  
visuel opmærksomhed og hukommelse (p<0.01) 

** Signifikant sammenhæng mellem  
mening og hukommelse (p<0.01) 

** 
* 

Test af  
emballagens design 



Husk at tale ærligt  
 

fair speak på emballager 



Nej, det er for galt! 



Nej, det er for galt! 



Bolanski & Thévenot, 1999 

Konflikt forudsætter 
noget vi er fælles om 
 
Skuffelse opleves  
når grænsen for  
konsensus overskrides 









Den danske og tyske fødevareforbruger 

- de ligner hinanden 




