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VELKOMMEN
Hvem er fremtidens forbrugere? Hvilke værdier har de? Hvordan er deres
adfærd? Det er nogle af de ting, vi besvarer i denne rapport om Millennials.
Vi har forsøgt, så vidt muligt, at lave en 3600 analyse af Millennials i Danmark,
hvor fokus har været at få et så fyldestgørende indblik i Millennials’ hverdag
med de ting der hører til, herunder deres hverdag med fødevarer. Desuden
belyses emner som: Millennials’ værdier og selvopfattelse, Millennials og
omverdenen, vidensopbygning og informationssøgning samt Millennials’
forhold til sundhed. Sidst i rapporten er en perspektivering ift. hvilken
betydning Millennials’ adfærd og værdier har for de danske
fødevarevirksomheder.
Rapporten tager afsæt i en mobiletnografi gennemført af Epinion for Landbrug
& Fødevarer i september 2017. Via en app på mobiltelefonen fik 38
Millennials, fordelt på København og Århus, en til to opgaver om dagen i 7
dage. Det resulterede i mere end 1.400 posts herunder 500+ billeder.
Mobiletnografien blev efterfølgende fulgt op med fokusgrupper i september
2017 ligeledes gennemført af Epinion for Landbrug & Fødevarer. Deltagerne
i hhv. mobiletnografien og fokusgrupperne var de samme, hvilket gav
mulighed for at få uddybet emner, som var bragt på banen i mobiletnografien.
For at sikre et repræsentativt studie af Millennials blev indsigterne fra
mobiletnografien og fokusgrupperne brugt til udarbejdelse af et spørgeskema.
Online interviews med 1.028 repræsentativt udvalgte respondenter blev
gennemført via Kantar Gallups webpanel i november 2017.
Rapporten tager primært afsæt i den kvantitative del af analysen, men
inddrager citater både fra mobiletnografien og fokusgrupper. Citaterne er
anvendt både som forklaring på de kvantitative resultater, men skal i høj grad
også ses som input til eventuelle overvejelser i forbindelse med brugen af
analysens resultater.
Rigtig god læselyst!
Med venlig hilsen

Christie Nielsen
Markedsanalytiker
chni@lf.dk

Marianne Gregersen
Afdelingsleder
mgr@lf.dk
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MANAGEMENT SUMMERY
Millennials er digitale indfødte. De er vokset op under digitaliseringen og
internettets tilblivelse. For størstedelen af denne generation er mobilen deres
bedste ven, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at langt flere Millennials bruger
nettet på mobilen, når de står i en butik, for at undersøge noget om en eller
flere varer, de står med.
Som følge af teknologiens og globaliseringens udvikling er Millennials globalt
orienterede og ser hele verden som deres legeplads. De har drømme om at
bo i udlandet, men bekymrer sig også om flere globale udfordringer end resten
af befolkningen. Det kommer bl.a. til udtryk i deres enorme fokus på klimaet
og naturen. Næsten hver tiende karakteriserer sig selv som fleksitar. De har
altså bestemte kødfrie dage bl.a. af hensyn til klimaet.
På nuværende tidspunkt ser Millennials sig nødsaget til at gå på kompromis
med deres værdier grundet deres økonomiske situation. Foruden smag er
prisen derfor det vigtigste for størstedelen af Millennials, når de vælger
fødevarer. Ved valg af kød til aftensmad, kommer der flere parametre i spil.
For Millennials er det vigtigt at kødet er friskt, ser indbydende ud og kommer
fra en klimavenlig produktion.
Millennials har stor interesse for madlavning og flere blandt Millennials laver
madplaner. Alligevel handler de lige så ofte som resten af befolkningen i
dagligvareforretninger og benytter sig i højere grad af take-away. Millennials
tyr også gerne til nemme løsninger, når de laver aftensmad f.eks. i form af
elementer, som er færdiglavet.
Færre Millennials spiser morgenmad, til gengæld snacker de. De snacker om
formiddagen, eftermiddagen og om aftenen. I weekenderne er morgenmaden
for en del skiftet ud med brunch og i weekenden har aftensnacken sin
storhedstid.
Millennials har et ønske om at leve sundere enten ved at være mere fysisk
aktive eller spise sundere. En stor del ønsker bl.a. at spise mere grønt og
mindre sukker. Når de søger viden om sundhed i relation til mad og drikke
foregår det for langt de fleste på sundheds- og livstilshjemmesider. Dem de
stoler mest på er læger/sygeplejersker og forskere/universiteter.
Millennials ønsker dog et liv i balance. Hver anden vægter mental sundhed
lige så høj som fysisk sundhed. Der skal være plads til lidt af det hele.
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METODISK TILGANG
Den metodiske tilgang baserer sig på et ønske om at lære Millennials at kende
og komme helt tæt på deres værdier og adfærd. For netop at gøre det, er
studiet baseret på en eksplorativ tilgang.
Der findes utallige studier, som har til hensigt at belyse målgruppen og dens
adfærd samt forbrug. Udover en lang række af forskellige analyser og
tilhørende konklusioner har det også medført at generationen har fået op til
flere
forskellige
betegnelser:
The
Me
Me
Me
Generation,
Præstationsgenerationen og 9/11-Generationen afhængig af den vinkel de
bagvedliggende studier har haft.
En undersøgelse foretaget af Mintel viser desuden, at Millennials i USA føler
sig misforstået af øvrige generationer. Det tyder på, at den måde Millennials
enten opfattes eller beskrives på af øvrige generationer ikke nødvendigvis er
retvisende for generationen, da generationen har svært ved at se sig selv i de
beskrivelser, som allerede findes.

AMERIKANSK STUDIE
Mintel, et globalt analyseinstitut, har spurgt Millennials i USA, hvordan de beskriver sig
selv, hvordan andre Millennials beskriver Millennials og sidst: hvordan de tror andre,
som ikke er Millennials, beskriver dem.
Det interessante er, at Millennials i USA vil beskrive dem selv som ansvarlige,
velinformerede, tolerante og realistiske. Samtidig vil de beskrive andre Millennials som
travle og moderne mennesker.
Problematikken opstår når Millennials selv sætter ord på, hvordan de tror andre
beskriver dem. Ord som teknologi-afhængige, materialistiske og ’retfærdige’ er ord, som
Millennials i USA tror andre vil beskrive dem med. Der er således et gap mellem, hvordan
Millennials i USA opfatter dem selv, og det de tror, andre tænker om dem.

Med ovenstående i mente blev det vurderet, at en eksplorativ tilgang til
studiets første dele, mobiletnografi og fokusgrupper, var nødvendig. Sidste
del, den kvantitative undersøgelse, tager i højere grad form af et konfirmativt
studie.
3600 ANALYSE AF MILLENNIALS
For at få en oprigtig forståelse af Millennials bør de opleves i deres naturlige
kontekst. Her er mobiltelefonen adgangsbilletten til netop deres virkelighed.
Men en ting er at lære målgruppen at kende, en anden er at se, hvor de skiller
sig ud fra resten af befolkningen. Derfor består studiet af tre dele:
Mobiletnografi og fokusgrupper begge gennemført af Epinion for Landbrug &
Fødevarer i september 2017 og en kvantitativ undersøgelse gennemført af
Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer i november 2017. Alle tre metoder
med hver sit formål:
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MOBILETNOGRAFISK STUDIE: Via mobiltelefonen fik vi en
unik mulighed for at dykke ned i Millennials’ hverdag med alt
hvad det indebærer - studie, arbejde, indkøb, arrangementer
m.m. Millennials har en hverdag som de fleste andre.
FOKUSGRUPPER: Her fik vi en dybereliggende forståelse af
Millennials’ adfærd og værdier, hvad der ligger til grund for det
de mener, hvordan de influeres og hvad der fylder hos dem.
Bæredygtighed var bl.a. et af de emner som fyldte hos dem.
KVANTITIVT STUDIE: Millennials er som mange andre - Og
dog. Den kvantitative del af studiet gav mulighed for netop at
finde ligheder og forskelligheder mellem Millennials og resten
af befolkningen.

MOBILETNOGRAFI OG FOKUSGRUPPER
Millennials er digitale indfødte. Dvs. de er født og vokset op med den digitale
udvikling som f.eks. internettets tilblivelse. Teknologi er for netop denne
målgruppe det mest naturlige i hele verden og en fuldstændig uundværlig ting
for at få tilværelsen til at fungere. Deres bedste ven er til tider mobiltelefonen,
hvor bl.a. sociale relationer skabes og/eller vedligeholdes. Mobiltelefonen er
derfor den oplagte indgangsvinkel til at opleve netop denne målgruppe i deres
naturlige kontekst.
Et mobiletnografisk studie foregår via deltagernes mobiltelefoner, hvor de
bliver stillet forskellige opgaver hver dag i en given periode. Besvarelserne
tager form af enten tekst eller billeder afhængig af opgaveformuleringen.
Formålet med mobiletnografien er at få et så virkelighedstro billede af
deltagernes hverdag, holdninger og adfærd som muligt, da besvarelserne
tager udgangspunkt i reelle situationer, som deltagerne oplever. Det kan
f.eks. være bestemte gøremål som indkøbsoplevelser, restaurantbesøg m.m.

MÅLGRUPPEN FOR MOBILETNOGRAFI OG FOKUSGRUPPER
Målgruppen for studiet er mænd og kvinder i alderen 18-35 år. Gruppen udgør et udsnit
af den danske befolkning bosiddende i Aarhus eller København. Der er spredning på
husstand (singler, par, med og uden børn) samt spredning på beskæftigelse og
studerende.
Deltagerne medvirkede først i mobiletnografien og dernæst i en uddybende fokusgruppe.
Der er i alt rekrutteret 40 personer, screenet via Epinions webpanel. Der har været 38
aktive deltagere i forbindelse med mobiletnografien, hvoraf 36 deltog i fokusgrupperne.
Der er gennemført 4 fokusgrupper i alt. 2 fokusgrupper i København den 19. september
2017 og 2 fokusgrupper i Aarhus den 20. september 2017. Split på alder (18-24 år og 2535 år) på begge lokationer.

I mobiletnografien blev deltagerne i alt stillet over for 13 forskellige opgaver
fordelt på 7 dage.
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Besvarelserne bestod af hhv. tekstbeskeder og/eller billeder taget af
deltagerne. I alt resulterede det i mere end 1.400 post herunder 500+ billeder.

OPGAVER:
DAG 1: HVEM ER MILLENNIALS BAG FORBRUGEREN? DAY-IN-THE-LIFE
DAG 2: GENEREL FORBRUGERADFÆRD (I)
DAG 3: FØDEVAREFORBRUG
DAG 4: GENEREL FORBRUGERADFÆRD (II)
DAG 5: SOCIAL ADFÆRD
DAG 6: DIGITAL ADFÆRD
DAG 7: OMVERDENEN

I forlængelse af mobiletnografien blev fire fokusgrupper afholdt – to i
København og to i Århus. Formålet med fokusgrupperne var at komme i
dybden med indsigterne fra mobiletnografien og vende emner, som blev
fundet relevante.

TEMAER – ALLE I RELATION TIL FØDEVARER:
•
•
•
•
•
•

KOSTPRINCIPPER
VÆRDIER
VALGKRITERIER
FREMTIDIGT FORBRUG
SOCIALE MEDIER
VIDENSOPBYGNING

KVANTITATIV UNDERSØGELSE
For at få det fulde billede af Millennials som målgruppe er en kvantitativ
undersøgelse gennemført. Den kvantitative del af undersøgelsen tager afsæt
i de udvalgte emner fra hhv. mobiletnografien og fokusgrupperne.
Den kvantitative del bygger desuden videre på allerede eksisterende viden.
Landbrug & Fødevarer har i 2017 fået gennemført flere forskellige
undersøgelser af Kantar Gallup og Norstat. Relevante resultater fra tidligere
analyser bliver også inddraget i nærværende målgruppeanalyse.
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MÅLGRUPPEN FOR DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE
Målgruppen i den kvantitative del af undersøgelsen er befolkningen i alderen 18-70 år
repræsentativt udvalgt for den danske befolkning. Samtlige 1.028 respondenter er fra
Kantar Gallups Webpanel.
Alderen 18-70 år er valgt for at sammenligne Millennials med resten af befolkningen for
at få indblik i, hvor Millennials skiller sig ud, og hvor de ikke gør.

MILLENNIALS ER HELT ALMINDELIGE, MEN VÆRDIORIENTEREDE
Mobiletnografien gav et klart billede af, at Millennials også ”bare” er
mennesker. Millennials har en helt almindelig hverdag med faste gøremål og
rutiner. Fokusgrupperne tegnede yderligere et billede af, at Millennials er
enormt værdiorienterede. De italesætter især deres fokus på bæredygtighed
og bekymring for kloden. De stræber efter at have et bæredygtigt forbrug.
Samtidig påvirker de hinanden i stor stil.
Den kvantitative del sætter tal på generationen og giver et mere
repræsentativt billede af Millennials. Her er det muligt at se, at Millennials på
mange områder ligner resten af befolkningen, men også at de skiller sig
signifikant ud på nogle områder. Tallene forklarer dog ikke de bagvedliggende
motiver for Millennials’ adfærd og værdier, hvorfor mobiletnografien og
fokusgrupperne bidrager til en dybereliggende forståelse heraf.
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1. MILLENNIALS NU & HER
Millennials er en diversificeret gruppe, hvorfor ikke alt kan generaliseres på
generationen. I mobiletnografien og fokusgrupperne er nogle tendenser
observeret. De gør sig mere eller mindre gældende blandt nogle Millennials.
Det er tendenser, der, når de bliver italesat, virker til at influere øvrige
Millennials, for hvem nogle af disse tendenser er mere eller mindre ukendte.
Tendenserne vinder ind på Millennials, bl.a. fordi de taler til det værdisæt, der
generelt præger generationen som f.eks. omtanke for miljøet.
Tendenserne kan være vigtige at holde øje med, da de kan have indflydelse
på Millennials’ fremtidige adfærd inden for bl.a. fødevareforbrug.
Udfordringen ved tendenserne kan være, at de blot er forbipasserende,
såkaldte boblere, som fylder nu og her, eller at de på længere sigt kommer til
at være udslagsgivende og påvirke fremtidens forbrug. Det som fylder hos
Millennials nu er fokus på kødforbrug, et skifte fra fokus på økologi til
bæredygtighed og en skelnen mellem, hvad der er sundt for en selv versus
jordens sundhed.
FOKUS PÅ KØDFORBRUG: Millennials har travlt med at italesætte
deres fokus på reduceret kødforbrug. Der er flere årsager til netop
dette bl.a. fokus på miljøet, sundhed og økonomi.
FRA ØKOLOGI TIL BÆREDYGTIGHED: Der ses en begyndende
udvikling fra et fokus på økologi som et bæredygtighedsstempel til
en langt mere kompleks forståelse af bæredygtighed.
KLODENS SUNDHED VS. EGEN: En tendens blandt Millennials er
at fødevarevalg kan blive en afvejning mellem egen sundhed og
klodens sundhed. Det gode valg for kloden er ikke nødvendigvis det
gode valg for kroppen.

Som forbruger har jeg principper som jeg prøver at leve efter.
Når det omhandler dagligvarer – køber jeg ikke kød i butikker
samt prøver at købe lokale råvarer. Dog er princippet
omkring lokale råvarer ikke nemt at leve efter. Jeg er præget
meget af min tidligere uddannelse, mit nuværende studie og
nuværende arbejde ift. mine værdier. Tror på at ved at købe
mindre kød og mere lokalt kan vi forbedre vores CO2
fodaftryk.
Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.
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REDUCERET KØDFORBRUG ITALESÆTTES – MEGET!
Der har altid eksisteret kødfrie dage såsom grøddage og suppedage.
Tidligere generationer på SU har også levet af spaghetti med ketchup, hvor
kødet var udeladt pga. økonomiske omstændigheder. Derfor er kødfridage
ikke et nyt fænomen. Det, som er nyt, er italesættelsen af det bevidste fravalg,
hvor flere forskellige årsager giver anledning til at reducere kødforbruget. Nyt
er også, at der her er tale om en gruppe, som bevidst forsøger at
systematisere deres fødevareforbrug på en måde, hvor de spiser mindre kød.
Samtidig har de travlt med at fortælle andre om det og er netop begyndt at
karakterisere dem selv som fleksitarer. Det er forbrugere, som bevidst
fravælger at spise kød nogle dage.

8%

af Millennials karakteriserer
dem selv som fleksitarer
(bevidst fravalg af kød nogle
dage)

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Millennials skiller sig egentlig ikke ud fra befolkningen hvad angår andelen,
som karakteriserer sig selv som fleksitarer. Blandt befolkningen er det 6 pct.
som siger, at de er fleksitarer.
Det der ligger til grund for et reduceret kødforbrug, er foruden sundhed og
økonomi, værdier, som man kan forestille sig, også vil komme til udtryk i
fremtidens forbrug – ikke kun inden for kødforbrug, men i mange andre
henseender, hvor et reduceret forbrug af en gældende vare inkl. fødevarer,
vil blive aktuel bl.a. på grund af omtanke for miljøet.

Kødfrit og dansk prioriterer jeg højt. Mit rationale er miljø og
sundhed. Dyrevelfærd interesserer mig sådan set ikke. Det
er sådan set bedre for miljøet, at vi bare masseproducerer
ting.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

FRA ØKOLOGI TIL BÆREDYGTIGHED
Det er svært for forbrugerne at gennemskue, hvad der er bæredygtigt
produceret, og der findes ingen mærkningsordninger på området, som
forbrugerne kan navigere efter. Derfor er økologi for nogle forbrugere blevet
et pejlemærke, de går efter, når de gerne køber fødevarer som tager hensyn
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til miljøet og dyrevelfærd. For en stor del af forbrugerne associeres netop det
at købe økologisk som noget, der definerer et mere bæredygtigt forbrug,
selvom økologimærket ikke er et direkte bæredygtighedsmærke. Økologi
fortolkes af mange forbrugere som noget der er mere bæredygtigt.
Der ses dog en begyndende udvikling fra et fokus på økologi som et
bæredygtighedsstempel til en langt mere kompleks forståelse af
bæredygtighed.
Millennials stiller således spørgsmålstegn ved, hvorvidt økologi er
bæredygtigt. Her tænkes der bl.a. på selve produktionsformen, men også
transport spiller en rolle. Økologiske fødevarer, som transporteres over lange
afstande, anses af en række forbrugere som værende et mindre bæredygtigt
valg.
KLODENS SUNDHED VS. EGEN SUNDHED
I forlængelse af Millennials’ omtanke for kloden og deres fokus på sundhed,
opstår et dilemma, som i visse situationer tvinger Millennials til at afveje,
hvorvidt deres forbrug skal være for deres sundheds skyld eller i højere grad
skal være sund for kloden.

VORES SUNDHED: Ved at vælge
økologi, kan man sikre at jeg og mine
nære ikke udsættes for evt. rester af
sprøjtemidler.

KLODENS SUNDHED: Ved at vælge
økologi, kan jeg dog ikke sikre klodens
sundhed. Økologi er godt for miljøet, fordi
marker ikke sprøjtes. Men i et
bæredygtighedsperspektiv, er økologi ikke
nødvendigvis det bedste, hvis det f.eks.
transporteres over lange afstande.
Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

Da en række Millennials ikke længere opfatter økologi som værende lig med
klimamæssig bæredygtighed, oplever nogle, at valget af økologi bliver en
afvejning mellem ens egen sundhed og ”klodens sundhed”. Økologi sikrer den
miljømæssige bæredygtighed, altså en fødevareproduktion uden brug af
sprøjtemidler. Det hænger også sammen med ens egen sundhed, idet at man
ved at vælge økologisk undgår rester af sprøjtemidler, hvilket en stor del af
forbrugerne ønsker. Se også afsnittet Sundhed – en kompleks størrelse. Men
når det handler om klodens sundhed, er det ikke længere så nemt, da
Millennials oftere og oftere hører argumenter om, at økologisk produktion ikke
er bæredygtig f.eks. hvis varerne transporteres over lange afstande.
Noget tyder på, at det eventuelle modsætningsforhold mellem ”sundt for
kroppen” og ”sundt for kloden” bliver endnu tydeligere for personer med børn.
Hos børnefamilierne ses en tilbøjelighed til, at ‘sundt for kroppen’ prioriteres
højere ud fra et hensyn til børnenes helbred og voksende kroppe.
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2. HVEM ER MILLENNIALS?
Millennials har fået deres navn efter den periode de er født i - Millennials er
netop født lige før årtusindskiftet.
I denne analyse defineres Millennials som personer født mellem 1982 og
1999. Dvs. at de i 2017 og mens analysen er udarbejdet er mellem 18-35 år.
MILLENNIALS – EN STOR OG VIGTIG MÅLGRUPPE

DEFINITION:
MILLENNIALS ER PERSONER FØDT MELLEM
1982 og 1999
DE ER I 2017 MELLEM 18 OG 35 ÅR

I 2017 består generationen af 1,3 mio. danskere, hvilket svarer til 1/5 af
befolkningen. Foruden målgruppens størrelse, er den vigtig grundet deres
nuværende alder. Millennials vil nemlig være fremtidens købestærke
forbrugere.

18-35
1,3 MIO. MENNESKER

ÅR

1/5
AF
BEFOLKNINGEN

¼ AF
ARBEJDSSTYRKEN

Kilde: Danmarks Statistik pr. 1 januar 2017.

MILLENNIALS HAR LIVET FORAN SIG
Det er vigtigt at have Millennials’ demografiske karakteristika for øje, når man
kigger på denne målgruppe. Mange Millennials er enten i gang med at
uddanne sig eller er netop blevet færdige og er derfor relativt nye på
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arbejdsmarkedet. Millennials er således i et ret spændende kapitel af deres
liv, hvor der skal tages stilling til mange ting som bl.a. familiestiftelse og
karriere.
MILLENNIALS ER RELATIVT VELUDDANNEDE
41 pct. af Millennials har gennemført en videregående uddannelse på mere
end tre år. Taget deres alder i betragtning er det en relativ stor andel, som har
gennemført en forholdsvis lang uddannelse. Samtidig har en næsten
tilsvarende del gennemført folkeskolen og en lidt mindre del har en
studentereksamen eller lignende, som deres sidst afsluttede uddannelse.
En relativ lille andel har gennemført en erhvervsuddannelse.
Figur 2.1:
Spørgsmål: Hvad er din
egen sidst afsluttede
uddannelse?

0%

20%

40%

60%

Videregående uddannelse (mere end
3 år)
Folkeskole/Mellemskole-/Realeksamen/Præliminæreksamen
Studentereksamen/ HF/HH/HG/HTXeksamen
Erhvervsuddannelse
(Grundlæggende/Afsluttende)

Total

Videregående uddannelse (til og med
3 år)

Millennials

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

MILLENNIALS HAR EN LAV INDKOMST
Millennials tjener ikke mange penge – endnu. Men med deres relative høje
uddannelsesniveau, skal de nok komme til det. 60 pct. har på nuværende
tidspunkt en husstandsindkomst på under 600.000 kr. om året, mens 15 pct.
tjener mere end det. Der er dog en forholdsvis stor gruppe, som enten ikke
ved, hvad deres husstand tjener eller ikke ønsker at oplyse det.
Figur 2.2:
Spørgsmål: Hvad er
husstandens samlede
nuværende årlige
indkomst før skat?

Total

Millennials

35%
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15%
10%
5%
0%

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).
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MILLENNIALS BYGGER REDE
60 pct. af Millennials har endnu ikke stiftet familie, mens 20 pct. karakteriserer
sig som en ung familie med små børn. Millennials er således ved enten at
skulle til at stifte familie eller lige begyndt på det.
Figur 2.3:
Familielivscyklus

Total

Millennials
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18- 35 år (323).

MILLENNIALS BOR PRIMÆRT UDEN BØRN
Ikke overraskende, taget Millennials’ livsstadie i betragtning, bor størstedelen
uden børn i husstanden. Der er dog en relativ stor del, som har
hjemmeboende børn, mens en mindre andel stadig bor hjemme hos
forældrene og en endnu mindre andel bor sammen med venner,
studiekammerater el. lign.
Figur 2.4:
Spørgsmål: Hvilket af
disse udsagn passer på
dig/din husstand?

%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Jeg bor alene – Uden børn
Jeg bor med ægtefælle/partner –
Uden børn
Jeg bor med ægtefælle/partner –
Med permanent hjemmeboende børn
Jeg bor hjemme hos mine forældre
Jeg bor sammen med venner,
studiekammerater el. lign.
Jeg bor alene – Med periodevis
hjemmeboende børn
Jeg bor alene – Med permanent
hjemmeboende børn
Jeg bor med ægtefælle/partner –
Med periodevis hjemmeboende børn
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Total
Millennials

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

MILLENNIALS BOR I HELE LANDET
Millennials er ikke et københavner- eller storbyfænomen. Millennials bor
fordelt over hele landet og skiller sig ikke ud på det punkt fra resten af
befolkningen. Dog tyder noget på, at de unge som bor på Sjælland flytter til
København i forbindelse med bl.a. studie.
Figur 2.5:
Region

Total
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Hovedstaden
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Midtjylland

Nordjylland

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).
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3. MILLENNIALS’ VÆRDIER OG SELVOPFATTELSE
Hvad karakteriserer Millennials udover, at de er født i en bestemt tidsperiode?
Hvad har påvirket dem? Hvilke værdier har de og hvordan er deres
selvopfattelse?
For at forstå Millennials’ adfærd, holdninger og værdier er det vigtigt at forstå
den kontekst Millennials er født og vokset op under. Millennials er fra en tid,
hvor bl.a. den teknologiske udvikling har taget fart. Det har bl.a. påvirket den
måde, hvorpå de opfatter verden i dag. Verden synes mindre qua internettets
muligheder. Nogle Millennials anser derfor hele verden som deres legeplads
og hvis de selv skal beskrive deres generation, er det med ord som
eventyrlystne og nysgerrige. Det stemmer godt overens med deres globale
udsyn. Modsætningsvis har Millennials også brug for rutiner og faste gøremål
og søger efter et liv i balance, hvor der skal være plads til lidt af det hele.
GLOBALISERING SOM KONTEKST: Millennials er vokset op,
mens globaliseringen er buldret frem. Verden er blevet mindre som
følge af bl.a. teknologien. Millennials bekymrer sig derfor på et
globalt plan samtidig med, at betydningen af nærhed har ændret
sig.
MILLENNIALS’ PERCEPTION: Kært barn har mange navne – det
gælder også Millennials. Hvis de selv skal sætte ord på dem som
generation, er de eventyrlystne, nysgerrige, aktive og sunde.
ET LIV I BALANCE: Millennials har lige som mange andre en hel
almindelig hverdag, hvor der er brug for rutiner og faste gøremål.
Som følge af en opvækst med modstridende dogmer og en hastigt
udviklende verden søger mange Millennials balance i alle livets
aspekter.

MILLENNIALS ORIENTERER SIG GLOBALT
At Millennials opfattes af mange som globalt orienterede er ikke helt forkert.
De Millennials som deltog i mobiletnografien og fokusgrupperne, havde en
åbenlys naturlig tilgang til globale udfordringer – meget mere end til lokale.
Det gælder særligt Millennials i 20’erne, mens de i 30’erne har en tendens til
en større bevidsthed omkring det der sker tæt på dem. Det kan bl.a. skyldes
at en del i 30’erne har fået børn og er blevet en del af det danske
arbejdsmarked.
Millennials’ globale udsyn viser sig også i deres bekymringer og drømme til
fremtiden. De bekymrer sig især om klimaet, miljøet, international politik og
globale kriser som flygtningestrømme, terror og hvordan vi skal brødføde
jordens befolkning. Se mere herom i Kapitel 4 – Millennials og omverdenen.
Bekymringerne afspejler sig i Millennials’ værdier, som effektueres på flere
forskellige måder. En af de største bekymringer er klimaet/bæredygtighed,
hvilket afspejler sig i deres forbrug. Det kommer bl.a. til udtryk i ønsket om at
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spise økologisk, reducere deres kødforbrug, undgå madspild og ikke købe
mere end man har brug for.
EN MINDRE VERDEN MED SOCIALE MEDIER
Effektivisering og automatisering har været ord, som Millennials har fået ind
med barneskeen. Den hurtige digitale udvikling har været en løftestang for
netop det. Det betyder også, at Millennials ikke kun kæmper internt i Danmark
om arbejdspladser og succes, men med hele verden.
Millennials er vokset op under et enormt fokus på bl.a. at bryde den sociale
arv og sabbatår var ikke noget, man skulle dyrke. Jo hurtigere du røg igennem
uddannelsessystemet – desto bedre – endda med belønning i form af et
højere karaktergennemsnit. Det har resulteret i et enormt fokus på
præstationer og karaktertyranni deraf navnet: Præstationsgenerationen.
Kombinationen af deres digitale færdigheder og deres fokus på præstationer
og succes kommer til dels til udtryk via sociale medier – The Me Me Me
Generation. Her synes alt perfekt lige fra maden de laver, fotograferer, lægger
på Instagram, Pinterest og Youtube til studiet de går på, deres karriere og til
tøjet de går med.
Som følge af teknologiens mange muligheder og de unges brug af den tyder
det også på, at nærhed for Millennials har en anden betydning, end hvad det
traditionelt har haft. Millennials søger bl.a. nærhed via Facetime og Skype.
For dem er nærhed i høj grad også, at kunne kommunikere på tværs af lande
og regioner, for at holde kontakt med venner og familie.

Mine forældre er skilt, og bor henholdsvis i Vejle og Middelfart. Jeg ser dem
derfor kun nogle gange om året. Min lillesøster er desuden en globetrottertype, som nu på andet år er bosat i den anden ende af verden. Vi har derfor
en familiechat på Facebook, hvor vi (inklusive begge forældre) kan holde
hinanden opdaterede på, hvad der foregår. Det betyder meget for mig, at
jeg - selvom de er geografisk langt væk - altid kan få fat i min familie, selvom
det bare er for at dele kattebilleder.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper september 2017.

MILLENNIALS ER EVENTYRLYSTNE OG NYSGERRIGE
Millennials er som sagt en generation med mange navne. De karakteriseres
bl.a. som selv-iscenesættende, karrierefikserede, narcissistiske og
materialistiske. Det er ikke just positive ord, denne generation bliver beskrevet
med. Spørgsmålet er hvilke ord Millennials selv vil beskrive sig med og
hvordan de tror andre beskriver dem?
Størstedelen af Millennials beskriver sin egen generation med ord som
eventyrlystne, nysgerrige, aktive og sunde.
På tredjepladsen finder vi ord som bevidste og tænkende. Det interessante
her er, at der er langt flere Millennials, som beskriver deres egen generation
med netop disse ord, mens de tror, andre ikke vil gøre det i samme grad. Det
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samme gør sig gældende ved ordene positive og livsglade. Her vil 16 pct. af
Millennials beskrive generationen med disse ord, mens kun 11 pct. tror, at
andre vil gøre det. Der er således et gap i, hvordan Millennials selv opfatter
sig i forhold til, hvordan de tror andre gør det.
Ved ordene energiske, dynamiske, modige og dristige er forskellen
modsatrettet. Her tror Millennials at andre i højere grad end dem selv, vil
beskrive generationen med disse ord.
Det kan tyde på, at Millennials kan føle et evt. pres fra omverdenen om, at det
forventes, at deres energiniveau er højere og de har en større åbenhed over
for andre ting, fordi de er unge mennesker, end hvad der egentlig gør sig
gældende blandt Millennials.
%
Figur 3.1:
Spørgsmål: Hvis du skal
beskrive din egen
generation (personer
født i samme periode,
som dig), hvilke af
nedenstående ord vil du
så bruge?
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Eventyrlystne, nysgerrige
Aktive, sunde
Bevidste, tænkende
Kvalitetsbevidste, eksklusive
Livsnydere, sofistikeret
Positive, livsglade
Autoriteter, ambitiøse
Energiske, dynamiske
Vidende, dygtige
Rummelige, åbne
Praktiske, effektive
Modige, dristige
Ansvarlige, gør en forskel
Jordnære, afslappede
Anstændige, fornuftige
Omsorgsfulde, hjælpsomme
Karakterfaste, hviler i sig selv

Millennials: Beskriver
dem selv som
generation
Millennials: Hvad de tror
andre vil beskrive dem
som

Tænksomme, velovervejede
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Millennials 18-35 år (323).

Der kan være en udfordring forbundet med måden, hvorpå Millennials
beskriver dem selv, og hvordan de tror andre gør det. Ud fra et kommercielt
perspektiv, er det vigtigt at forstå Millennials’ perception af dem selv, for at
kommunikere korrekt til generationen. Ingen ønsker, at føle sig misforstået
eller blive tiltalt på en måde, som de ikke genkender sig selv i. Dermed ikke
sagt at al kommunikation til Millennials kan skæres over en kam. Millennials
er også forskellige, hvorfor kommunikationen også skal målrettes herefter.
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MILLENNIALS SØGER BALANCE I LIVET
Millennials oplever selv at have været teenagere og unge voksne i en periode,
hvor mange modstridende dogmer og præstationstyranni har eksisteret. Det
betyder, at en stor del af Millennials i studiet i dag har et ideal om balance
som en gennemgående værdi for deres liv – nærmere end begrænsende
principper og jagten efter skabeloner for, hvad der er rigtigt og forkert.
Det er langt fra alle, som har fundet denne balance endnu, men det er en
modreaktion til perioder med bestemt definerede livsstile, fake news-strømme
og karakterræs. Balancen gælder i forhold til mange aspekter i livet fra
karriere til familie over fødevarer til sundhed og motion. For en stor del af
Millennials er mental sundhed f.eks. lige så vigtig som fysisk sundhed. Se
mere herom i Kapitel 8 – Sundhed – En kompleks størrelse.
Balancen gælder også i forhold til det aftryk, som man selv sætter på verden,
og de bekymringer, som det kan føre med sig at tænke på.
Millennials er meget bevidste og vidende om deres klimamæssige og sociale
aftryk, men forsøger også at give sig selv plads til at leve frit, f.eks. ved at give
sig selv fri fra begrænsninger i ferier, når man går på restaurant mm.
Alt i alt lever Millennials et liv, hvor de forsøger at leve med god samvittighed
i forhold til deres forbrug og belastningen heraf på miljøet og naturen.
Samtidig skal hverdagen og økonomien kunne hænge sammen.
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4. MILLENNIALS & OMVERDENEN
Med Millennials’ globale mindset følger også globale bekymringer. Det drejer
sig især om klimaet og at verdens fødevareproducenter i fremtiden skal kunne
brødføde hele jordens befolkning. Bæredygtighed fylder derfor hos denne
generation og de ønsker bl.a. at have et mere bæredygtigt forbrug i fremtiden
i takt med de forventer at have flere penge som bl.a. skal bruges på fødevarer.
GLOBALE BEKYMRINGER: Millennials bekymrer sig over
globale udfordringer, hvor specielt klimaet er i fokus. Det er bl.a.
ophobning af plastic i naturen og forurening af miljø og natur,
som fylder mest hos Millennials.
ET BÆREDYGTIGT FORBRUG: De vigtigste grunde til at købe
bæredygtigt producerede fødevarer er, at passe på naturen og
efterlade kloden i god stand til kommende generationer.
Derudover går Millennials op i madspild, hvilket de fleste
karakteriserer som et bæredygtigt forbrug.
FREMTIDENS FORBRUG: Millennials har i langt højere grad
end resten af befolkningen forventninger til at have flere penge
og mere ansvar om fem år. Deres forbrug på fødevarer vil stige
og de forventer, at forbruge mere bæredygtigt i fremtiden,
hvorfor efterspørgslen herefter vil stige.

GLOBALE BEKYMRINGER FYLDER
En del af det at være borger af verden, er at orientere sig globalt. Med det
kommer informationer og nyheder, som Millennials konfronteres med og skal
forholde sig til. Det avler drømme som at bo i udlandet men i høj grad også
bekymringer. Millennials er bekymret over flere globale udfordringer som
verden står overfor i forhold til andre generationer. Det kan bl.a. skyldes at de
navigerer i en mere globaliseret verden end øvrige generationer har gjort. Det
de bekymrer sig mest over er ophobning af plastic i naturen, hvilket også
gælder resten af befolkningen.
Der hvor Millennials skiller sig ud, er ved bekymringer over spild af mad, der
kunne have været spist, fødevareproduktionens belastning på jorden, og
mangel på fødevarer i fremtiden.
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Figur 4.1:
Spørgsmål: Nogle vil
mene, at verden kan stå
overfor nedenstående
udfordringer de næste
10-15 år, er der nogle af
disse, som du er særligt
bekymret over?
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Ophobning af plastic i naturen (fx
plasticøer i havet)
Forurening af miljø og natur
Global opvarmning / drivhuseffekten
Regnskovene ryddes og forsvinder
Spild af mad, der kunne have været
spist
Den voksende befolkning på jorden
Fødevareproduktionens belastning af
klimaet
Mangel på fødevarer
Total
Nej, ingen af disse
Millennials
Ved ikke
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer marts 2017, Base (1018), Millennials 18-35 år (301).

Verden om 10 år efter min mening i dag: Sult, flygtninge og andre
humanitære katastrofer. Paranoide præsidenter. Klimaforandringer.
Truede dyr – på grund af mennesker.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper september 2017.

MILLENNIALS VIL PASSE PÅ NATUREN
Millennials er optaget af bæredygtighed. 50 pct. af Millennials tænker over
bæredygtighed i høj eller nogen grad, når de køber mad og drikke og det er
der flere forskellige grunde til.
Blandt befolkningen er den vigtigste grund til at købe mad og drikke, der er
bæredygtigt produceret, at efterlade kloden i god stand til kommende
generationer. Blandt Millennials er den vigtigste grund at passe på naturen.
Samtidig er der flere blandt Millennials som angiver, at undgå forurening og
at fødevarerne er af bedre kvalitet, som vigtige grunde til at købe bæredygtigt
producerede fødevarer.
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Figur 4.2:
Spørgsmål: Hvad er efter
din mening de vigtigste
grunde til at købe mad
og drikke, der er mere
bæredygtigt produceret?
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Total
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Ved ikke
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer marts 2017, Base (1018), Millennials 18-35 år (301).

To ting i det for mig (bæredygtighed) – den miljømæssige
faktor, at det ikke transporteres langt fra, og så økonomi, at det
ikke importeres, og så synes jeg også at det er bedre kvalitet.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

AT UNDGÅ MADSPILD ER BÆREDYGTIGT FORBRUG
En ting er, hvad der ligger til grund for at købe mad og drikke, som er
bæredygtigt produceret en anden er, hvad der karakteriserer et bæredygtigt
forbrug. Blandt Millennials er der langt flere, som angiver mange forskellige
former for adfærd, som karakteriserer et bæredygtigt forbrug.
Det som flest Millennials karakteriserer som et bæredygtigt forbrug, er at
undgå madspild i husstanden og brug af egne indkøbsposer. Konkret siger 68
pct. af Millennials, at det at undgå madspild i husstanden karakteriserer et
bæredygtigt forbrug, mens det tal for hele befolkningen er 62 pct.
Millennials adskiller sig mest fra resten af befolkningen, ved det at købe
fødevarer tæt på udløbsdatoen. Det kan der være flere grunde til. En ting er,
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at det tiltaler dem ud fra et bæredygtighedsprincip. Den anden er deres
økonomiske købekraft, som er lavere end gennemsnittet.
Derudover nævner Millennials også, i højere grad end befolkningen som
helhed, det at undgå kød og animalske fødevarer, som et bæredygtigt forbrug.
Se også Kapitel 1 – Millennials her & nu.
0%
Figur 4.3:
Spørgsmål: Hvilken af
disse typer adfærd
mener du er noget, der
karakteriserer et mere
bæredygtigt forbrug?
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Total
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer marts 2017, Base (1018), Millennials 18-35 år (301).

BÆREDYGTIGHED FÅR STIGENDE BETYDNING
Bæredygtighed trender lige nu. Spørgsmålet er derfor, vil vi se mere af det i
fremtiden eller er det blot en døgnflue?
For Millennials virker det umiddelbart ikke som det sidste. Bæredygtighed
fylder hos dem. Det optager dem nu og de forventer at have et mere
bæredygtigt forbrug i fremtiden.

52%

af Millennials vil have
et mere bæredygtigt
forbrug i fremtiden

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Millennials 18-35 år (323).

FLERE PENGE OG MERE ANSVAR I FREMTIDEN
Med Millennials’ alder og livsstadie taget i betragtning, er det ikke
overraskende, at de i langt højere grad end resten af befolkningen giver udtryk
for, at deres fremtid ser lysere ud end i dag.
79 pct. af alle Millennials giver udtryk for, at en af de forandringer, de kommer
til at opleve inden for de næste fem år, er, at de vil have flere penge end de
har i dag. Blandt befolkningen i aldersgruppen 36-49 år er det 46 pct., som
giver udtryk for netop det. Og ikke overraskende er det den ældste del af
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befolkningen, som ikke har de store forventninger til en øget indtjening i
fremtiden. Konkret er det 24 pct. i alderen 50+, som tror, de vil have flere
penge om fem år, end de har i dag.
Med flere penge følger som regel også mere arbejde og ansvar, hvilket
Millennials også giver udtryk for, kommer til at fylde mere i deres fremtid.
%
Figur 4.4:
Spørgsmål: Hvilke
forandringer tror du, at
der vil være sket for dig
selv, hvis du ser fem år
frem?
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Total
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Om 10 år ser jeg mig selv bo og arbejde i USA – ideelt inden
for undervisning. Jeg ser nok USA’s strammere
integrationsregler som en primær barriere.
Jeg ser mig selv arbejde i London om 10 år. Barriere er
penge og jobmuligheder.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

FLERE PENGE PÅ FØDEVARER I FREMTIDEN
Nogle af de penge, som Millennials mener, de i fremtiden vil have flere af, vil
alt andet lige komme til at påvirke deres generelle forbrug såvel som deres
fødevareforbrug. 55 pct. giver udtryk for, at de vil bruge flere penge på
fødevarer om fem år, end de gør i dag. For hele befolkningen er dette tal 31
pct.
Set i lyset af, at de også har forventninger til at have et mere bæredygtigt
forbrug om fem år, tyder det på, at efterspørgslen efter bæredygtigt
producerede fødevarer vil stige og at en større betalingsvillighed vil være til
stede i takt med de får flere penge.
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5. VIDENSOPBYGNING & INFORMATIONSSØGNING
For Millennials er vidensopbygning og informationssøgning et paradoksalt
emne. En stor del af generationen er opfostret med det digitale
informationsunivers, hvorfor information er allestedsnærværende. Samtidig
lever de nu midt i tidsalderen for fake news. Det har skabt en generation, som
er enormt bevidste om nødvendigheden af kildekritik, men som samtidig af og
til bare gerne vil have lov at slå hjernen fra og hjertet til og lade sig forføre.
MANGE KILDER: Millennials har et stort og fragmenteret
forbrug af diverse platforme, som hovedsageligt tilgås via
mobilen. Det er alt fra nyhedskilder, streamingtjenester til
sociale medier. Tilsammen udgør alle disse platforme en del af
Millennials’ hverdag og vidensopbygning.
KILDEKRITIK: Det første sted Millennials søger ny viden om
f.eks. sundhed i relation til mad og drikke, er på internettet. Her
kigger de på sundheds- og livsstilshjemmesider. Det stiller høje
krav til kildekritikken, da netop de sider gør brug af
selvbestaltede eksperter.
TILLID: Når det kommer til tillid ift. ny viden om sundhed, stoler
Millennials
mest
på
sygeplejersker/læger
og
forskere/universiteter. Det tyder på, at Millennials tyr til
fageksperter, når det skal være troværdig viden.

MANGE FORSKELLIGE PLATFORME OG KILDER

DRs medieforskning har undersøgt danskernes medieforbrug i 2016, hvilket
viser, at mange forskellige sider og apps anvendes dagligt af den danske
befolkning. Der ses dog en forskel i, hvem der anvender hvad. DRs
medieforskning viser bl.a., at det især er den yngre del af befolkningen, som
anvender apps, mens den ældre del oftere bruger websites.
Danskernes favoritapp var i 2016 Facebook, hvilket især kvinder er
storforbrugere af. Noget tyder dog på, at Facebook bliver mindre og mindre
populært blandt de helt unge forbrugere i alderen 12-19 år. Denne tendens er
endnu ikke observeret blandt Millennials. Dog tyder noget på, at en snært af
træthed overfor Facebook også findes blandt Millennials. Flere udtalte sig i
fokusgrupperne og via mobiletnografien, at Facebook var en nødvendighed,
fordi megen kommunikation og sociale begivenheder foregik her igennem.
Snapchat, Instagram og Youtube kæmper intensivt om forbrugernes
opmærksomhed og DRs medieforskning tegner også et billede af, at
danskerne bliver bedre og bedre til at tage sociale medier til sig. Der kommer
konstant nye brugere på både Snapchat og Instagram.
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Nedenstående er et bud på, hvad Millennials anvender de forskellige apps til:

INSPIRATION

INFORMATION

UNDERHOLDNING

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

Bruger Twitter, Facebook, Snapchat og Instagram. Twitter bruger jeg
primært som en nyheds og underholdningsstrøm. Facebook til at
organisere events og kommunikere med mine venner.
Snapchat til hurtig og let kommunikation - giver et øjebliksbillede.
Instagram til at bl.a. følge med folk jeg ikke så ofte ser. Facebook kan
være god til at holde kontakt med folk man ikke ser så ofte.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

MOBILEN ER DERES BEDSTE VEN

DR skriver i deres rapport om medieudviklingen i 2016 at 64 pct. af danskerne
brugte nettet dagligt på telefonen, mens det tal i 2015 var 60 pct. Der ses en
generel udvikling i brugen af telefonen, men det er primært de unge i alderen
15-29 år, hvoraf størstedelen er Millennials, som bruger nettet på telefonen
mest. I gennemsnit brugte de mere end 1,5 time på nettets telefon hver dag.
Flere nyhedsmedier nyder godt af det stigende forbrug af mobiltelefonens net.
Tv2.dk, berlingske.dk, bt.dk, og mx.dk er blandt nogle af de nyhedssites, som
i 2016 oplevede flere ugentlige brugere på mobilen end på PC og tablet.
Der er en præference blandt befolkningen for at bruge mobilen til både
underholdning i form af streaming, kommunikation via sociale medier,
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nyheder og generel tilegnelse af viden i specifikke eller mindre specifikke
situationer. Det gælder bl.a. i indkøbssituationer, hvor 2/3 af Millennials
anvender mobilen, når de står i butikken, for at undersøge noget om en eller
flere varer, de står med. Blandt befolkningen er dette tal 45 pct.

66%

af Millennials bruger deres
telefon når de står i
butikken til at google eller
søge i apps efter
information om en eller flere
varer

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

INTERNETTET – DEN ALT VIDENDE

73 pct. af Millennials vil søge på internettet, hvis de skal søge information om
sundhed i relation til mad og drikke. Blandt befolkningen er dette tal 70 pct.
Det stiller store krav til den del af befolkningen, som netop søger viden her,
da mange selvbestaltede eksperter har en relativ stor rolle på nettet i form af
bl.a. blogs.
Længere nede på listen er dokumentarprogrammer. Til trods for at mange
ikke angiver det, som en kilde de i første omgang vil benytte, er der noget der
tyder på, at mange Millennials finder dokumentarer interessante og lader sig
inspirere af dem. Udfordringen her er, at mange dokumentarprogrammer har
en agenda, og er dermed ikke fuldt ud objektive, til trods for, at mange tror
det.
Figur 5.1:
Spørgsmål: Hvor er det
første sted du ville søge
information om sundhed i
relation til mad og
drikke?
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På internettet
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Fagblade/magasiner/bøger
Sundhedsfagligt personale (f.eks.
læger, sundhedsplejer, diætister)
Dokumentarprogrammer
Andre, notér:

Total
Millennials

Ved ikke
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).
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Jeg ser mange TV dokumentarer, og bliver generelt oplyst på den
måde. De (DR2) har mange dokumentarer, men ellers ser jeg også
Animal Planet og naturprogrammer.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

KILDEKRITIK – EN NØDVENDIGHED, MEN EN MANGELVARE

Når Millennials bliver spurgt om, hvor de vil lede efter viden om sundhed i
relation til mad og drikke, når de først er på nettet, bliver deres kritiske sans
udfordret. 37 pct. af Millennials vil lede efter viden på sundheds- og
livstilshjemmesider, hvilket er en meget bred betegnelse for diverse sider med
mere eller mindre fagligt indhold. Her kan faglærte såvel som selvbestaltede
eksperter være på tale i forhold til indholdet på netop de sider.
På anden og tredje pladsen over sider de vil lede på, finder vi myndighedernes
hjemmesider og fagblade/magasiner, hvoraf sidstnævnte igen er en platform,
som i høj grad stiller krav til forbrugerne og udfordrer deres kritiske tilgang.
Figur 5.2:
Spørgsmål: Hvis du skal
søge på internettet efter
information om sundhed i
relation til mad og drikke,
hvor vil du da lede (enten
direkte eller via en
Google søgning)?
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Total

Andre, notér:

Millennials

Ved ikke
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Millennials oplever selv, at de er enormt kildekritiske over for den information,
de modtager. Flere af de unge italesætter, at de har strategier for, hvordan de
sorterer i information og kilder. Det kan f.eks. være at tjekke afsenderen på
en information ift. om der er tale om en reel ekspert/fagperson, kun at
orientere sig i videnskabelige kilder eller kun at godtage information fra
personer i ens nærmiljø, hvor man kender deres motiver. Der er f.eks. flere
blandt Millennials, som søger viden om sundhed i relation til mad og drikke
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direkte hos venner og familie, end der er blandt befolkningen. Konkret er det
16 pct. blandt Millennials, mens tallet for befolkningen er 12 pct.
SANDHEDEN – EN SUBJEKTIV VURDERING

Millennials giver udtryk for, i højere grad end resten af befolkningen, at de
stoler mest på læger/sygeplejersker og/eller universiteter/forskere, når de vil
tilegne sig viden om sundhed i relation til mad og drikke. En ny udfordring her
er, at grundet mængden af forskning med forskellige resultater, er det blevet
muligt for den enkelte at vælge det resultat, som i forvejen stemmer bedst
overens med det indtryk, de har fået om det respektive emne. Sandheden kan
således være baseret på subjektiv vurdering afhængig af den enkeltes
ståsted og overbevisninger.
Figur 5.3:
Spørgsmål: Hvem stoler
du mest på i forhold til
information om sundhed i
relation til mad og drikke,
når du søger viden?
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Andre, notér:

Total

Ingen
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Millennials

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

INSPIRER MILLENNIALS

Millennials bør være godt klædt på til at træffe ‘det gode valg’ ift. deres
værdier, når de køber mad og drikke. Men store mængder af omskiftelig og
ofte modstridende information om fødevarer, er ikke altid lige nem at navigere
efter
i
supermarkedet.
Forskellige forbrugermærkninger
såsom
Svanemærket, Ø-mærket, Nøglehulsmærket eller Fuldkornsmærket kan
være en guide til at tage ‘det gode valg’. Noget tyder dog på, at flere har en
oplevelse af, at de mange og forskelligartede mærkninger af og til gør det
sværere i stedet for nemmere at navigere.
Som alternativ finder Millennials inspiration på blogs, i madprogrammer og
dokumentarer. Der skildres derfor, ifølge dem selv, mellem hvor de søger
information, som skal være pålidelig og give et retvisende billede, og hvor de
finder inspiration henne. Grænsen mellem det at være kildekritisk og det at
lade sig forføre bliver en linedans, hvor de skal balancere mellem forskellige
kilder og på forhånd have bestemt sig for, hvilket formål de er gået ind til
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emnet med. Man skal som forbruger være enormt opmærksom, hvis man skal
skille de to ting ad, og være 100 pct. bevidst omkring, hvornår man gør det
ene frem for det andet. Inspiration og vidensopbygning foregår derfor i mange
tilfælde på et og samme tidspunkt. Det kan være en udfordring for bl.a.
fødevarevirksomheder, men kan også være en mulighed for at nå netop
denne målgruppe.

Jeg læser mange blogs. Både madblogs og livsstilsblogs. Jeg tror, det
er derfra, at det stammer (ønsket om at spise vegansk). Lytter til dem,
der skriver godt.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

Side 29 af 50

6. FØDEVAREVÆRDIER & KOMPROMISSER
Der er mange parametre, der har betydning for Millennials, når de vælger
fødevarer, men de indgår også kompromiser. Pris er f.eks. det vigtigste for en
stor del af Millennials, men kigger vi nærmere på deres værdier, er æstetik og
klimavenlig produktion af større betydning blandt Millennials, end det er hos
resten af befolkningen.

VALG AF FØDEVARER: Foruden smag er det altoverskyggende
kriterie ved valg af fødevarer prisen. Pengene er små og derfor er
det ikke muligt for Millennials at ignorere prisen.
VÆRDIER: Foruden Millennials’ grundlæggende omtanke for
klimaet vægter de friskhed og kvalitet højt ved køb af kød til
aftensmad. Derudover ønsker de værdi for pengene og kødet skal
være indbydende at se på og pakket pænt ind.
KOMPROMISSER: Millennials går ofte på kompromis med deres
værdier. Det sker bl.a. på baggrund af deres økonomiske situation,
når de skal forkæle sig selv eller har for travlt.

SMAG OG PRIS: DET VIGTIGSTE VED VALG AF FØDEVARER
Smagen af en fødevare har allerstørst betydning for en stor del af
befolkningen og Millennials, når de vælger fødevarer. Det virker plausibelt, da
langt størstedelen af forbrugerne køber fødevarer, de selvfølgelig kan lide.
Ser vi derfor bort fra smagen, som 32 pct. af Millennials angiver som det
vigtigste for deres valg af fødevarer, er prisen det mest afgørende.
Hver fjerde Millennial siger netop, at prisen er det vigtigste, når de vælger
fødevarer, mens dette tal for befolkningen er 17 pct.
Prisen kan for en stor del af Millennials ikke ignoreres, grundet Millennials’
indkomst. Foruden smagen er prisen derfor det mest afgørende for en stor
del af Millennials.

Pris, fordi den skal være den rigtige, når man er på SU
budget. Kvalitet, fordi det skal være ordentlige produkter,
fordi jeg gider ikke noget, der ikke smager godt.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.
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Figur 6.1:
Spørgsmål: Hvad har
størst betydning for dit
valg af fødevarer?
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Ved ikke
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1035), Millennials 18-35 år (351).

ØKOLOGI - EN ETABLERET VÆRDI
I forlængelse af smag og pris, er det mest betydningsfulde ved valg af
fødevarer økologi. Til trods for Millennials’ prisfølsomhed, er andelen blandt
befolkningen og Millennials ens.
Længere nede på listen kommer miljøhensyn i forbindelse med produktionen
og dyrevelfærd. Det er dog ikke lig med, at flere ikke vægter netop det højt.
Analyser foretaget af Landbrug & Fødevarer viser nemlig, at for en stor del af
forbrugerne er økologi lig med bedre dyrevelfærd og en produktion som i
højere grad tager hensyn til miljøet. Ved at vælge økologi, mener forbrugerne,
at de køber ind i de parametre. Millennials køber ligeledes økologi for at
imødekomme mange af deres værdier så som miljømæssige hensyn,
dyrevelfærd, sundhed og kvalitet. Det er nemlig de årsager, langt de fleste
Millennials svarer, når de spørges ind til, hvorfor de køber økologi.
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Figur 6.2:
Spørgsmål: Hvad er de
vigtigste grunde til, at du
køber økologiske
fødevarer?
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Andet, notér
Millennials
Ved ikke
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2017, Base (936), Millennials 18-35 år (324).

ÆSTETIK OG KLIMAVENLIG PRODUKTION ER OGSÅ VIGTIGT
Går vi et spadestik dybere og ser nærmere på, hvad Millennials lægger vægt
på, når de køber kød til aftensmad, er der flere ting i spil.
Størstedelen lægger vægt på friskhed og høj kvalitet. Dertil kommer et godt
tilbud og længere nede på listen fremgår det også, at flere Millennials lægger
vægt på at få mest for pengene. Det stemmer godt overens med, at de fleste
Millennials angiver prisen som det, der har størst betydning for valg af
fødevarer generelt.
Æstetik er også vigtigt for Millennials. 22 pct. af Millennials siger, de lægger
vægt på, at kødet skal være indbydende/lækkert at se på. Samtidig er der 6
pct., som lægger vægt på indbydende emballage. Produktets udseende
betyder altså mere for Millennials end for resten af befolkningen.
Noget tyder dog på, at der ikke skal gås på kompromis med en klimavenlig
produktion. 10 pct. af Millennials lægger netop vægt på, at kødet kommer fra
en klimavenlig produktion, mens det kun er 6 pct. for hele befolkningen.
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Figur 6.3:
Spørgsmål: Hvad lægger
disse personer vægt på,
når de køber kød til
aftensmad?
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer maj 2017, Base (1025), Millennials 18- 35 år (317).
OBS: Spørgsmålet er anvendt i forbindelse med en projektiv spørgeteknik, hvorfor spørgsmålet er udformet
anderledes.

Det at kødet er dansk, ligger relativt højt på listen over det, som Millennials
lægger vægt på ved køb af kød til aftensmaden. 23 pct. af Millennials lægger
således vægt på det, mens kun 5 pct. siger, at det er det vigtigste ved valg af
fødevarer. Blandt den ældre del af befolkningen i alderen 50+ er det 12 pct.,
som angiver det, som det vigtigste. Millennials går altså ikke op i
oprindelsesland i samme grad som resten af befolkningen, når de er tvunget
til at vælge en ting, som er udslagsgivende for deres valg af fødevarer. Men
for valg af kød har oprindelsesland alligevel en relativ stor betydning for
mange Millennials.
BÆREDYGTIGHED ER IDEALET
Det fremgår ikke af ovenstående at bæredygtighed betyder noget for mange
Millennials ved valg af kød til aftensmad. Men som nævnt i tidligere kapitler
er Millennials meget optaget af både klimaet og de konsekvenser deres
forbrug har for fremtiden. Samtidig er der flere blandt Millennials som anser
det at undgå kød og animalske fødevarer som et bæredygtigt forbrug (se
kapitel 4 – Millennials & Omverdenen). Men en ting er de værdier man har,
en anden er ens indkøbsadfærd. Den største barriere blandt Millennials for
ikke at købe mad og drikke, der er bæredygtigt produceret, er prisen på
nuværende tidspunkt. Derudover har de også svært ved at se, hvad der er
bæredygtigt produceret.

Side 33 af 50

Figur 6.4:
Spørgsmål: Hvad er efter
din mening de vigtigste
forhindringer for at købe
mad og drikke, der er
mere bæredygtigt
produceret?
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Ved ikke
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer maj 2017, Base (1018), Millennials 18-35 år (302).

Hvis Millennials selv skal sige det, kommer deres omtanke for bæredygtighed
som værdi til udtryk ved begrænsning af forbruget enten gennem genbrug,
bekæmpelse af madspild og fravalg af bestemte varegrupper f.eks.
reducering af kødforbruget. Se også Kapitel 1 – Millennials her & nu.
KOMPROMISSER ER EN NØDVENDIGHED
Millennials værdier som f.eks. omtanke for miljøet afspejler sig nødvendigvis
ikke i deres købsadfærd. Prisen er det altafgørende for mange Millennials, og
de ser sig derfor nødsaget til at gå på kompromis til tider.
Millennials forsøger at imødekomme deres egen værdi mht. til økologi, ved at
købe den billigste variant af den økologiske vare. På den måde tager de stadig
hensyn til deres økonomi, uden at gå for meget på kompromis med deres
værdier.

Hvis det er på samme prisniveau, så køber jeg øko. Men hvis
det er dobbelt så dyrt, så køber jeg det ikke, jeg skal også
kunne leve ved siden af.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.
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Derudover er der også andre grunde til at Millennials til tider må gå på
kompromis med deres værdier. Det skyldes bl.a. at de ofte har travlt og derfor
tyr til nemme løsninger. Se mere herom i Kapitel 7 – Millennials’ dagligdag
med fødevarer. Når Millennials skal fejre små som store succeser i tilværelsen
kan de også være tilbøjelige til at gå på kompromis, eller hvis livet synes lidt
hårdt giver det også anledning til at ignorere ens værdier.

Hvis jeg har haft en rigtig dårlig dag, så får jeg bare brug for
et eller andet, der bare stikker lidt af ift. min normale kost.
Hvis man har haft en øv-dag, så kan økologi og pris osv.
være ligegyldigt.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

MERE VÆRDIDREVET FORBRUG I FREMTIDEN
Dyrevelfærd, Fairtrade og CSR betyder også noget for Millennials.
Dyrevelfærd er klart den mest italesatte værdi af de tre. Det de har til fælles,
er deres omtanke for både dyr og mennesker, som indgår i fremstillingen af
den pågældende fødevare.
Som nævnt er det karakteristiske for dyrevelfærd, at der er et stort overlap
mellem denne værdi og økologi. I et bæredygtighedsperspektiv erkender en
del Millennials, at deres tanker om dyrevelfærd ikke altid er rationelle, men i
højere grad baseres på følelser og empati med dyrene.
I forbindelse med Fairtrade og CSR begreberne reflekterer Millennials over
gode arbejdsforhold i produktionen og retfærdig aflønning af
råvareproducenter. Såfremt det ikke opfyldes af en virksomhed, kan det for
nogle Millennials resultere i en midlertidig boykot af den enkelte
fødevarevirksomhed eller brand. Det resulterer dog som regel ikke i varigt
boykot, men et midlertidigt.
Selvom brands eller virksomheder straffes ved brug af boykot i en periode, er
det sjældent, at Millennials bevidst belønner virksomheder og brands, der gør
det godt via et aktivt valg om at købe deres respektive produkter. Umiddelbart
virker det også lettere for Millennials at nævne brands og virksomheder, som
har gjort et dårligt indtryk, frem for nogle, som gør det godt eller de er glade
for.
Hensyn til mennesker såvel som dyr i produktionen er måske snarere gået
hen og blevet en hygiejne-faktor. Dvs. det er hensyn som virksomhederne
skal leve op til, men ikke direkte belønnes for. De ”straffes” derimod, hvis de
ikke lever op til netop dette. Derfor skal fødevarevirksomheder have det i
mente, til trods for, at de ikke nødvendigvis føler de får en belønning for det.
I takt med Millennials får flere penge i hånden og en relativ stor andel siger,
at de vil bruge flere penge på fødevarer i fremtiden, er der også et økonomisk
potentiale blandt fødevarevirksomheder for at imødekomme fremtidens
forbrugere. Fødevarevirksomhederne skal producere fødevarer, som taler til
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deres værdier som f.eks. klimavenlig produktion. Samtidig skal Millennials
have følelsen af, at de får værdi for pengene og så skal produktet være
indbydende og emballagen pæn.
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7. MILLENNIALS’ DAGLIGDAG MED FØDEVARER
Millennials har ligesom mange andre en helt almindelig hverdag, som også
bærer præg af rutiner og faste gøremål. Her spiller maden bl.a. en rolle, for at
få tingene til at hænge sammen. Millennials’ dagligdag med fødevarer
indebærer bl.a. madplaner og take-away mad.
MADINTERESSE: En stor del af Millennials interesserer sig for
madlavning og laver madplaner. Det skyldes bl.a. deres
hensyntagen til økonomi og madspild.
INDKØB: Til trods for madplaner handler Millennials i lige så høj
grad i dagligvareforretninger som resten af befolkningen. De
handler dog oftere ved take-away steder.
MAD: En del Millennials spiser ikke morgenmad, til gengæld
snacker de. De snacker om formiddagen, eftermiddagen og om
aftenen. I weekenden er morgenmaden for mange skiftet ud med
brunch og take-away. Udespisning er også populært.

STOR INTERESSE FOR MADLAVNING
Millennials interesserer sig i højere grad for madlavning end resten af
befolkningen. Konkret svarer 15 pct. af Millennials, at de interesserer sig i
meget høj grad for madlavning mens 46 pct. siger, at de interesserer sig i høj
grad. Blandt befolkningen er det hhv. 14 pct. og 39 pct.

61%

af Millennials interesserer
sig i meget høj eller høj
grad for at lave mad

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Millennials er altså en generation, hvor interessen for madlavning er stor. Det
er dog ikke et billede, der er fuldstændig tydeligt i forhold til den adfærd de
har omkring madlavning og indkøb. Mere herom i de kommende afsnit.
MILLENNIALS LAVER MADPLANER
Millennials har som mange andre også en hverdag med faste gøremål og
rutiner. Her spiller maden en rolle i form af prædefineret indhold i maden, men
også madplaner hjælper til det. Hver femte Millennial laver madplan for nogle
få dage ad gangen. Det er flere end blandt resten af befolkningen. Samtidig
siger 18 pct., at de laver madplan for en hel uge ad gangen. Blandt
befolkningen er dette tal 14 pct.
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Figur 7.1:
Spørgsmål: Laver du/I
madplaner i din
husstand?
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Total
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Millenials

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Millennials virker derfor til at have relativt godt styr på, hvad det er de spiser,
og hvornår de spiser det. En af årsagerne til, at netop Millennials laver
madplaner, skyldes deres økonomiske situation. De har i højere grad brug for
at planlægge deres forbrug, for at sikre at de har råd til mad hele måneden.
Samtidig giver det rigtig god mening for Millennials med henblik på deres
fokus på madspild.
Omvendt er der stadig en relativ stor gruppe, som ikke laver madplaner.
Konkret siger 57 pct. af Millennials, at de ikke gør det, mens det for
befolkningen er det 67 pct.

Vi forsøger at lave madplan for søn-torsdag og handler normalt
stort ind om søndagen, så det kun er meget lidt, vi skal købe i
hverdagene, hvis overhovedet noget. I denne uge er det dog
kikset lidt fordi vi havde planer ude både søndag og mandag og
vi har kun lagt plan for i dag (boller i karry) og i morgen onsdag
(tun i hvidvin med asparges).

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

Noget tyder dog på, at Millennials’ madplaner sjældent holder og at indkøb af
måltider såvel som fødevarer ofte bliver mere eller mindre spontane. Det
skyldes bl.a. at hverdagen til tider er uforudsigelig, og at der er plads til
impulsive aftaler i en ellers også travl hverdag. Det resulterer bl.a. i, at der
ofte er brug for selvforkælelse, da livet nogle gange synes lidt hårdt hos denne
generation. Dertil kommer vejrets betydning, som også lige kan spille ind,
besøg fra venner og familie, at det har været en travl dag, at man er sulten,
eller der skal fejres noget. Alt i alt, er der mange ”gode” grunde til, hvorfor
madplanen ikke altid holder. Den vigende adfærd ses bl.a. i deres
indkøbsmønster.
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HYPPIGT BESØG I DAGLIGVAREBUTIKKERNE
Deres planlægningsgen eller mangel på samme kommer til udtryk i deres
indkøbsmønster. Der er således ikke et entydigt billede af, at Millennials
handler oftere eller sjældnere end resten af befolkningen. 83 pct. af Millennials
handler mere end en gang om ugen i en dagligvarebutik, mens det tal for
befolkningen er præcis det samme.
Figur 7.2:
Spørgsmål: Hvor ofte
køber du/I mad og drikke
til husstanden fra
følgende steder?
Dagligvarebutikker
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2-4 gange om måneden
Total

1 gang om måneden eller
sjældnere

Millenials

Aldrig
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Ser man nærmere på andre indkøbsmuligheder, er der nogle enkelte steder,
hvor Millennials skiller sig ud.
Det er bl.a. ved indkøb i gårdbutikker og specialforretninger. Millennials er
mindre tilbøjelige til at handle her end resten af befolkningen. 33. pct. af
Millennials handler aldrig i specialforretninger, mens 24 pct. i alderen 36+,
aldrig gør brug af denne type forretning.
Hele 74 pct. af Millennials handler derimod aldrig i gårdbutikker, mens dette
tal for hele befolkningen er 63 pct.
Der hvor Millennials til gengæld handler oftere end resten af befolkningen, er
ved take-away steder. Det giver god mening, når vi ser nærmere på, hvad
Millennials spiser til aftensmad i hverdagen såvel som weekenderne.
Figur 7.3:
Spørgsmål: Hvor ofte
køber du/I mad og drikke
til husstanden fra
følgende steder?
Take – away
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Millennials gør oftere brug af take-away end resten af befolkningen, hvilket
virker paradoksalt taget deres interesse for madlavning i betragtning.
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Blandt årsagerne til, hvorfor take-away er populært blandt Millennials, er
formentlig deres livsstil, hvor tingene nogle gange skal gå stærkt, men også
at der er kommet flere sunde alternativer til ellers traditionel take-away, som
tidligere er blevet forbundet med noget usundt.
Nogle gange kan det endda være billigere at bestille take-away frem for at
handle ind til samme ret fra bunden og hvis man alligevel ikke ved, hvad man
skal dagen efter, giver det god mening at bestille ude fra og på den måde
undgå madspild.
EN HVERDAG FULD AF MAD
Millennials adskiller sig også i indtaget af måltider. Det ses særligt ved
Millennials’ snacking vaner samt indtag af morgenmad. 78 pct. af Millennials
spiser typisk morgenmad, mens det blandt befolkningen er 84 pct.
Hvad angår aftensmad og frokost adskiller Millennials sig ikke fra resten af
befolkningen. Millennials snacker derimod. De snacker om formiddagen,
eftermiddagen og om aftenen. Eftermiddagssnacken er den mest populære
med 49 pct. af Millennials, som spiser et mellemmåltid her.
Figur 7.4:
Spørgsmål: Hvilke
måltider og
mellemmåltider spiser
du? Hverdag (mandagtorsdag)
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

WEEKENDEN STÅR PÅ BRUNCH OG AFTENSNACK
I weekenden er morgenmaden skiftet ud med brunch for en del Millennials. I
hverdagen spiser 78 pct. af Millennials morgenmad, mens det i weekenderne
kun er 68 pct. Til gengæld spiser hver femte brunch i weekenden.
Det resulterer også i at færre spiser formiddagssnack i weekenden i forhold
til i hverdagen, mens aftensnacken har sin storhedstid i weekenderne.
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Figur 7.5:
Spørgsmål: Hvilke
måltider og
mellemmåltider spiser
du? Weekend (fredagsøndag)
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Noget tyder på, at Millennials i langt de fleste tilfælde kommer til at snacke
noget, som er mindre sundt til trods for, de er bevidste omkring, hvad de bør
og ikke bør gøre. En af forhindringerne for at snacke sunde fødevarer er, at
de synes det kræver mere planlægning og overskud. De giver dog ikke udtryk
for, at de savner nogle bestemte typer af snacks.

Denne chokolade/müslibar var dagens ikke planlagte ting. Der
plejer (desværre) ofte at ryge en eller anden form for snack med,
selvom jeg er blevet bedre til at tænke over det. I dag fristede det
dog for meget.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, Mobiletnografi og fokusgrupper 2017.

BRUGER IKKE MERE TID PÅ MADLAVNING
Når Millennials laver mad, bruger størstedelen i gennemsnit 31-45 minutter
på at lave aftensmad i hverdagen, hvilket afspejler resten af befolkningen. De
færreste bruger under 15 minutter eller mere end en time på at tilberede
aftensmaden.
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Figur 7.6:
Spørgsmål: Hvor lang tid
bruger du/I ca. i
gennemsnit på at
tilberede aftensmad på
en typisk dag? Hverdag
(mandag-torsdag)
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

ER TILHÆNGER AF VARM HJEMMELAVET MAD
Størstedelen af den danske befolkning samt Millennials spiser i hverdagen et
varmt måltid til aftensmad, som de selv har lavet, mens en lidt mindre andel
gør det i weekenderne. Her skiller Millennials sig ikke ud fra befolkningen. Til
gengæld spiser en større andel af Millennials et måltid, hvor hovedelementet
i måltidet er færdiglavet som f.eks. pizzadej. I hverdagen (mandag til torsdag)
er det 3-4 pct. af Millennials, der benytter sig af denne mulighed, mens det er
2-3 pct. af befolkningen. Millennials benytter sig ligeledes i højere grad end
befolkningen som helhed, af take-away. I løbet af hverdagene varierer det
mellem 4-7 pct. af Millennials som får take-away, mens det for befolkningen
er 3-5 pct. som tyr til den nemmere løsning.
Figur 7.7:
Spørgsmål: Hvad Spiste
du til aftensmad i går?
Mandag-torsdag for
Millennials
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).
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I weekenden benytter Millennials sig også i højere grad end resten af
befolkningen sig af take-away. Konkret spiser 12 pct. af Millennials take-away
om fredagen og om lørdagen, mens det er hhv. 9 og 7 pct. af befolkningen
som gør det fredag og lørdag. Dertil kommer det også, at flere går ud og spiser
fredag og lørdag, men her skiller Millennials sig ikke ud fra resten af
befolkningen.
Søndag er foruden et hjemmelavet måltid også dagen, hvor det for flere
Millennials står på rester.
Figur 7.8:
Spørgsmål: Hvad Spiste
du til aftensmad i går?
Fredag-søndag for
Millennials
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

HJÆLP TIL MADLAVNINGEN
Millennials har en relativ høj interesse for madlavning i forhold til resten af
befolkningen. Samtidig tyr de gerne til take-away og elementer, som er
færdiglavet i deres aftensmad. De bruger heller ikke mere tid end resten af
befolkningen på madlavning, hvorfor der er potentiale i at hjælpe Millennials
med deres madlavning i form af convenience. Det kræver dog, at man fortsat
vækker interessen hos generationen og evt. bidrager til, at de konstant
udvider deres horisonter for nye spændende retter frem for fokus på
avanceret madlavning.
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8. SUNDHED – EN KOMPLEKS STØRRELSE
For Millennials er sundhed mere end et begrænset kalorieindtag kombineret
med motion. Sundhed handler også om livskvalitet. For en stor del af
Millennials er mental sundhed lige så vigtig som fysisk sundhed.
Dermed ikke sagt, at Millennials ikke dyrker motion og ikke spiser sundt, eller
ikke ønsker at gøre mere af begge dele - det gør de nemlig.
Ligesom de ønsker balance i mange andre aspekter af deres liv såsom
karriere og familieliv, ønsker Millennials også balance, hvad angår deres
sundhed.

MOTION: Millennials er bevidste om behovet for at dyrke motion i
relation til deres sundhed. En stor del ønsker netop at dyrke motion
og være mere fysisk aktive, end de er i dag, for at leve sundere.
MAD: Maden er også central og Millennials ønsker, især at spise
sundere f.eks. ved at få flere grøntsager. Sundhed associeres dog
også med fødevaresikkerhed forstået som f.eks. beskyttelse fra
uønskede bakterier i maden.
MENTAL VELVÆRE: For Millennials er mental velvære et vigtigt
aspekt af sundhed. Det indebærer bl.a. at have mindre travlt og at
give sig selv lov til at nyde fødevarer, der ud fra et klassisk
sundhedsbegreb ville blive opfattet som usunde.

ET SUNDERE LIV PÅ ØNSKESEDLEN
Størstedelen af Millennials ønsker at leve sundere. Konkret er det 83 pct. af
Millennials som gerne vil leve sundere, mens 12 pct. mener, at de allerede
lever så sundt, som de har behov for. For 5 pct. gælder det, at der er andre
ting, der er vigtigere lige nu.
Den ting, der nævnes af flest, med henblik på at leve sundere, er at motionere
mere. Her svarer hele 56 pct., at de gerne vil motionere mere med henblik på
at leve sundere. Blandt befolkningen er dette tal 48 pct. På andenpladsen er
ønsket om at spise sundere, hvilket 46 pct. af Millennials ønsker sig.
Udover mad og motion skiller Millennials sig også ud på ønsket om at have
mindre travlt. Helt konkret er det 22 pct. af alle Millennials, som giver udtryk
for et ønske om at have mindre travlt i relation til at leve sundere.
Meget tyder dermed på, at netop denne generation har et større ønske end
resten af befolkningen om at kunne trække stikket og evt. bare slappe af eller
gøre mere af noget andet, de hellere vil.
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Figur 8.1:
Spørgsmål: Ønsker du at
leve sundere?
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

FLERE GRØNTSAGER – MINDRE SUKKER
For at hjælpe befolkningen til at leve sundere henviser myndighederne til De
Officielle Kostråd. Her indgår også opfordringen til at være fysisk aktiv og ikke
overraskende, set i lyset af forhenværende afsnit, er det også det, at være
mere fysisk aktiv, der er mest udslagsgivne, når Millennials spørges ind til,
hvad de ønsker at begynde på eller gøre mere af i relation til De Officielle
Kostråd. Konkret ønsker mere end hver anden Millennial at være mere fysisk
aktiv. Samtidig ønsker en relativ stor del at spise flere grøntsager og mindre
sukker. Dertil kommer ønsket om at slukke tørsten i vand, spise mere frugt,
spise mere varieret og mindre mættet fedt.
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Figur 8.2:
Spørgsmål: Er der nogle
af disse, som du gerne vil
begynde at gøre eller
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

Årsagen til at Millennials ønsker enten at begynde eller gøre mere af det, som
De Officielle Kostråd anbefaler, kan muligvis forklares ud fra den opfattelse
de har af deres egen mad og drikke. 56 pct. af Millennials siger nemlig, at
deres mad og drikke hverken er sund eller usund. Samtidig er der færre
Millennials, som siger, at deres mad er sund sammenlignet med
gennemsnittet.

Figur 8.3:
Spørgsmål: Hvordan vil
du beskrive den mad og
drikke, du normalt spiser
og drikker?
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

SUNDHED ER MERE KOMPLEKS END SOM SÅ
En ting er mad og motion i relation til sundhed, en anden er, hvordan
fødevaren er produceret. Sundhed er ikke længere blot lig med den enkelte
ingrediens, som indgår i maden. Noget tyder på at produktionsform og/eller
mærkningsordning også indgår i Millennials’ perception af sundhed.

Side 46 af 50

I en befolkningsundersøgelse fra maj 2017 foretaget af Landbrug &
Fødevarer, viser det sig, at 25 pct. af Millennials køber økologi fordi det i deres
optik er sundere og 50 pct. af Millennials køber det for at undgå rester af
sprøjtemidler i frugt og grønt. Sundhedsbegrebet er således under udvikling.
MENTAL VELVÆRE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM MAD OG MOTION
Trods ønsket om at spise mere grønt og mindre sukker samt dyrke mere
motion er Millennials ikke hysteriske med f.eks. diæter, kostprincipper m.m.
Mere end halvdelen af Millennials er af den opfattelse, at mental sundhed er
lige så vigtig som fysisk sundhed. Det er således mere udbredt blandt
Millennials end befolkningen som helhed. Samtidig er der flere blandt
Millennials, end i befolkningen som helhed, der siger, at sundhed handler
mere om livskvalitet og nydelse frem for slankekur og motion.
Noget tyder altså på, at Millennials har en mere holistisk opfattelse af, hvad
sundhed er for dem, fremfor at det alene handler om mad og motion.
Figur 8.4:
Spørgsmål: Hvilke
udsagn beskriver bedst
din holdning til mad og
sundhed?
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Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer november 2017, Base (1028), Millennials 18-35 år (323).

MENTAL OG FYSISK SUNDHED I BALANCE
Millennials giver udtryk for, at der er plads til forbedring, hvad angår deres
sundhed i relation til mad og drikke. En stor del vil hverken karakterisere deres
mad og drikke som sund eller usund. Samtidig vægter hver anden Millennial
den mentale sundhed lige så højt som den fysiske, hvilket tyder på, at en stor
del af generationen har et forholdsvis afslappet forhold til den traditionelle
perception af sundhed. Sundhed som begreb tyder derfor på, at være under
udvikling. Foruden mad og motion handler sundhed også om mental balance,
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hvor man kan koble af. Indimellem giver man sig selv lov uden at man oplever,
at det er et kompromis med den sunde livsstil. Tømmermandspizzaen
afhjælper f.eks. en med madlavningen, og bidrager på den måde til ens
mentale velvære, mens den lækre chokoladekage, som belønning for ens
succes, bidrager til glæden.
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9. BETYDNINGEN FOR FØDEVAREVIRKSOMHEDER
Millennials’ værdier stemmer på nuværende tidspunkt ikke altid overens med
deres indkøbsadfærd. Pris er altoverskyggende for størstedelen af
Millennials, når de vælger fødevarer. De lægger dog mere vægt på æstetik
og en klimavenlig produktion ved køb af kød til aftensmad end resten af
befolkningen. Det kommer bl.a. også til udtryk i deres italesættelse af og fokus
på reduceret kødforbrug. Millennials ser sig tvunget til at gå på kompromis
med nogle af deres værdier på nuværende tidspunkt. Men i takt med
Millennials får flere penge i hånden og en relativ stor andel siger, at de vil
bruge flere penge på fødevarer i fremtiden, er der potentiale blandt
fødevarevirksomheder for at imødekomme fremtidens forbrugere.
Fødevarevirksomhederne skal producere fødevarer, som taler til deres
værdier som f.eks. klimavenlig produktion. Samtidig skal Millennials have
følelsen af at de får værdi for pengene og så skal produktet være indbydende
og emballagen pæn.
Måden, hvorpå fødevarer skal positioneres ift. Millennials, skal
gennemtænkes. I et kommercielt perspektiv kan der være udfordringer
forbundet med måden, hvorpå Millennials beskriver dem selv, og hvordan de
tror, andre gør det. Millennials beskriver bl.a. sig selv som værende bevidste
og tænkende samt positive og livsglade. De tror dog ikke, at andre gør det i
samme grad. Med henblik på at afsætte fødevarer til Millennials, er det vigtigt
at forstå Millennials’ perception af dem selv, for at kommunikere korrekt til
generationen. Ingen ønsker, at føle sig misforstået eller blive tiltalt på en
måde, de ikke genkender sig selv i.
Mobilen er gatekeeper for at komme i kontakt med Millennials. 2/3 dele af
bruger mobilen, når de står i butikken, for at undersøge noget om en eller flere
varer, de står med. Millennials bruger dagligt 1,5 time på mobilens internet,
som også er der, de søger ny viden om bl.a. sundhed - nærmere bestemt på
sundheds- og livsstilshjemmesider. Det stiller store krav til deres kildekritik,
som de selv oplever, er rigtig god. Men de store mængder af omskiftelig og
ofte modstridende information om fødevarer er ikke altid lige nem at navigere
efter. Forskellige forbrugermærkninger såsom Svanemærket, Ø-mærket,
Nøglehulsmærket eller Fuldkornsmærket kan være en guide til at tage ‘det
gode valg’. Noget tyder dog på, at flere har en oplevelse af, at de mange og
forskelligartede mærkninger af og til gør det sværere i stedet for nemmere at
navigere. Som alternativ finder Millennials inspiration på blogs, i
madprogrammer og dokumentarer. Der skildres derfor, ifølge dem selv,
mellem, hvor de søger information, som skal være pålidelig og give et
retvisende billede, og hvor de finder inspiration henne. Inspiration og
vidensopbygning foregår dog i mange tilfælde på et og samme tidspunkt. Det
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kan være en udfordring for bl.a. fødevarevirksomheder, men kan også være
en mulighed, for at nå netop denne målgruppe.
Millennials interesserer sig bl.a. for madlavning og laver oftere madplaner.
Madplanerne følges dog ikke nøje, da Millennials til tider har en uforudsigelig
hverdag, hvor der er plads til spontane aftaler og dermed afvigelser i den
ellers fastsatte madplan. Til trods for Millennials’ madinteresse bruger de lige
så lang tid som resten af befolkningen på madlavningen. Færre Millennials
spiser morgenmad, til gengæld snacker de i langt højere grad. Det er snacks
om formiddagen, eftermiddagen og om aftenen. I weekenden bliver
morgenmaden for en relativ stor del skiftet ud med brunch. De tyr gerne til
nemme løsninger, hvilket kommer til udtryk i deres hyppige besøg af takeaway steder og deres aftensmåltid. Millennials er i højere grad end resten af
befolkningen tilhængere af nemme løsninger som f.eks. elementer, der er
færdiglavet i deres aftensmåltid. Det er altså en generation, der søger hjælp
til madlavningen i form af f.eks. convenience.
I relation til mad og drikke giver Millennials udtryk for, at der er plads til
forbedring i et sundhedsmæssigt perspektiv. De ønsker både at være mere
fysisk aktive og spise mere grønt og mindre sukker. Foruden mad og motion
handler sundhed også om mental balance, hvor man kan koble af. Hver anden
Millennial vægter den mentale sundhed lige så højt som den fysiske, hvilket
tyder på, at en stor del af generationen har et forholdsvis afslappet forhold til
den traditionelle perception af sundhed. Det kan bl.a. ses i deres adfærd inden
for fødevarer. Tømmermandspizzaen afhjælper f.eks. en med madlavningen,
og bidrager på den måde til ens mentale velvære, mens den lækre
chokoladekage ses som belønning for ens succes, og bidrager til glæden.
Millennials lever altså et liv, hvor der er plads til usunde såvel som sunde
fødevarer. Størstedelen ønsker dog at leve sundere, hvorfor det er en
mulighed for fødevarevirksomhederne at hjælpe Millennials med det.
Sidst men ikke mindst virker det lettere for Millennials at nævne brands og
virksomheder, som har gjort et dårligt indtryk, frem for nogle, som gør det godt
eller de er glade for.
Hensyn til mennesker såvel som dyr i produktionen er gået hen og blevet en
hygiejne-faktor. Dvs. det er hensyn som virksomhederne skal leve op til, men
ikke direkte belønnes for. De ”straffes” derimod, hvis de ikke lever op til det.
Derfor skal fødevarevirksomheder have det i mente, til trods for, at de ikke
nødvendigvis føler, de får en belønning for det.
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