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Et kig i 
krystalkuglen…

v/ Nina Preus, forbrugersociolog



Trendsætterne er vigtige at holde øje med: Viser retningen for forbruget

TRENDSÆTTERE (10%)

EARLY ADOPTERS (20%)

MAINSTREAM (40 %)

LATE ADOPTERS (20 %)

LAST ADOPTERS / (10%)



Hvad er cool? 

vs. hvad kan virke?

…men hvad er modediller og hvad er den næste guldgrube?

TidFÆNOMEN TRENDSTART TILVÆKST MÆTNING AFMATNING

Svage signaler

Marginale grupper 

tester nye ideer af

Trendfølgere 

(early adopters) 

tager trenden til 

sig og den 

omtales i medier

Alle med interesse 

kender til trenden

Mainstream: 

De sidste slutter sig til

Relativ 

gennemslagskraft

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Trendsociologi 2.0, 2015 (Louise Byg Kongsholm og Cathrine Gro Frederiksen)

Efter et stykke tid dør 

trendens effekt langsomt ud 

uden dog helt at forsvinde



, 

Den større sammenhæng: Samfundsudviklingen er med til at 
forme, hvordan forbrugerne tænker

UDVIKLING I SAMFUNDET OVER 30-50 ÅR 

(MAKROTRENDS)

MEGATRENDS

TRENDS

DØGN-

FLUER



, 

UDVIKLING I SAMFUNDET OVER 30-50 ÅR 

(MAKROTRENDS)

MEGATRENDS

TRENDS

DØGN-

FLUER

Megatrends er ‘overskriften’ for forbruget af forskellige 
kategorier – bl.a. fødevarer



Hvad kan 
økologien?



, 

Økologien spiller med i mange vigtige trends, vi ser lige nu

Clean eating

Autentisk, naturlig mad, 

hjemmelavet og i 

øjenhøjde. Uforarbejdet

Trygt. Fri for (alt muligt). 

Helst dansk og lokalt. 

Balance

Holistisk/balanceret 

sundhed. Alt med måde. 

Fokus på afstresning, søvn 

og ro. Smag og nydelse 

mere i fokus – mindre 

fedtforskrækkelse

Intet spild

”Clean life”, downsizing og 

mådehold. Less is more –

fokus på lidt men godt. 

Undgå (mad)spild og 

forurening. Bedre bruge 

ressourcer. Cirkulær 

økonomi.

Forbrug med hjertet

Den bevidste forbruger, 

med lyst til at gøre en 

forskel. Viser omsorg, 

bekymrer sig, tager ansvar.

Efterspørger ansvarlighed 

=licence to produce

Nybrud og opbrud

Nysgerrighed, opgør med 

vanetænkning og ‘plejer’.

Y-tallerkenen ‘gone wild’: 

Grøn(t)-revolution, søgen 

efter nye kilder ti protein.



Økologi: ”Godt for både mig og andre”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

At jeg gerne vil undgå sprøjterester i frugt og grønt

At jeg mener, at det bidrager til øget dyrevelfærd

At jeg mener, at det skåner miljø og drikkevand

At jeg mener, at det er sundere

At jeg mener, at det bidrager til et bedre klima

At jeg mener, at det er bedre kvalitet

At jeg gerne vil undgå farve- og tilsætningsstoffer

At jeg mener, at det smager bedre

At jeg gerne vil undgå GMO-afgrøder

At jeg mener, at det bidrager til flere vilde planter…

Andet, notér

Ved ikke

Hvad er de vigtigste grunde til, at du køber økologiske fødevarer?

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2018, base  933

Spørgsmål: Hvad er de vigtigste grunde til, at du køber økologiske fødevarer? Angiv gerne op til 4 svar.

…Godt for 

både mig, 

mine kære, 

klimaet og 

dyrene



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Unge forbrugere = Fremtidens forbrugere
Stærke holdninger og etisk værdisæt

REDUCERET 

KØDFORBRUG

Millennials er meget 

orienterede mod at 

reducere deres 

kødforbrug. Det fylder 

rigtig meget hos 

Millennials bosiddende i 

København. 

Det skyldes både fokus 

på klimaet, økonomi og 

sundhed.

FRA ØKOLOGI TIL 

BÆREDYGTIGHED

For en del er økologi = 

bæredygtighed + at gøre 

noget godt for både 

mennesker, dyr og klima. 

Flere millennials stiller dog  

spørgsmålstegn ved, hvor 

bæredygtigt økologi er. Der 

sker derfor et skifte fra 

økologi som ideal til 

bæredygtighed som ideal. 

KLODENS VS. EGEN 

SUNDHED

Flere skelner mellem, hvad 

der er sundt for en selv, og 

hvad der er sundt for kloden. 

De to ting er nødvendigvis 

ikke ens. Noget tyder på, at 

de med børn vægter egen 

sundhed højere af hensyn til 

børnene, mens de uden 

vægter klodens sundhed 

højere. 

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer september 2017, kvalitativ undersøgelse bestående af en kombination af mobiletnografi og fokusgrupper.

11

GÅR OFTE PÅ 

KOMPROMIS

I sidste end er pris ofte den 

afgørende faktor og de 

oplever, at de må gå på 

kompromis med værdier. Der 

forsøges at balancere / 

kompensere: Vælge en lille 

økologisk variant fremfor en 

stor ‘almindelig’. Eller ved at 

fravælge kategorier eller købe 

ind i mindre mængder. 



Økologi spiller på flere motiver = Stærk position

Kilde: Euromonitor International

”Mass-market

organics”

”Premium 

indulgence”

”Environmentally

+ socially concerned”

Økologi som 

”sundhed for mig og 

mine børn”

Pris-følsomme & 

convenience drevet

Økologi som ekstra 

god kvalitet

Ekstra nydelse

Gør det syndige 

mere tilladt

Miljømæssigt og 

etisk mere rigtigt

CO2 neutralt

Dyrevelfærd

Bæredygtigt (…?)
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Markedsføring af økologien: Fortællinger om arbejdet med 
bæredygtighed skaber tryghed hos forbrugerne

Driftsledelse

Økonomisk soliditet

Livskvalitet

Arbejdsvilkår

Dyrenes liv og trivsel

Jord
Vand

Energiforbrug

Klima

Biodiversitet

Næringsstoffer

Overskud til at investere i ny teknologi

Naturen

Leveforhold (for alle)



Mit vigtigste 
budskab til jer



Det vil gå godt for økologien de næste 5 år

Fortæl: Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen?

Hvor er vi nu? Hvad har vi opnået? 

Hvad arbejder vi på? Hvor skal vi hen? 

Osv…

– men det er også vigtigt at tage forbrugernes bekymringer om 

bæredygtighed alvorligt

Målsætninger og succeser…

Nye initiativer…



Tak



v/ Mette Gammicchia, markedsudviklingschef

Arbejdet med 
afsætningen 
af økologiske 
fødevarer



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

• Viden om forbrugertrends er vigtig i forhold til markedsføring

• Vi skal gøre produkterne relevante

• Vi skal tænke produkterne ind i en efterspørgsels situation

• Vi skal differentiere indsatsen i forhold til kundesegment, målgruppe, 
forbrugssituation og marked

Hvordan omsætter vi forbrugertrends til afsætning?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

• Hvad driver udviklingen?

• Foodservice, convenience, holistisk sundhed

• Produkter der kan opfylde de behov hos forbrugeren

• Convenience hitter…også i resten af verden

Hjemmemarkedet



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

EUROPA

+8%

Kilde: Innova Market Insights 2018

CAGR % for færdigretter, lanceringer pr. region 2013-2017

NORD-

AMERIKA

+9%

SYD-

AMERIKA

+17%

AFRIKA 

+ MELLEM-

ØSTEN

+1%

ASIEN

-2%

AUSTRALIEN

+11%



Take away

Snittede grøntsager/salater

Pizza – klar til ovn

Suppe – klar til brug

Pizza-/tærtedej

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer juni 2018. Base 1006

Spørgsmål: Hvilke af disse hurtige og nemme typer af mad og produkter spiser du/din husstand mest? Du må vælge op til 3 retter og bedes sortere dem i rækkefølge efter hvilken du spiser oftest. 



Sauce

Ret med fersk kød + tilbehør til ovn

Færdigret på frost

Måltidssalat

Frisklavede færdigretter (slagter/deli)

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer juni 2018. Base 1006

Spørgsmål: Hvilke af disse hurtige og nemme typer af mad og produkter spiser du/din husstand mest? Du må vælge op til 3 retter og bedes sortere dem i rækkefølge efter hvilken du spiser oftest. 



Hvilken er idealisterne især glade for?

Måltidssalater

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer juni 2018. Base 1006

Spørgsmål: Hvilke af disse hurtige og nemme typer af mad og produkter spiser du/din husstand mest? Du må vælge op til 3 retter og bedes sortere dem i rækkefølge efter hvilken du spiser oftest. 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Hjemmemarkedet

• Fokus på udvikling i foodservice – mere økologi

• HORECA – Restauranter, Hoteller, Catering

• Detail: iscenesættelse af mejeri produkter og grønt –
mere økologisk kød (og kalvekød)

Valg af markeder



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Top 10 markeder for salg af økologiske fødevarer i supermarkeder 2017
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Kilde : National statistics (some figures are provisional) *China has been included for comparison
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Tyskland

Sverige

Finland

Italien

Kina

Udvalgte eksportmarkeder



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Tyskland



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Sverige



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Foodservice trender 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Italien

• Vækst i økologi -16-17 % - detail

• Fokus på Nord- og Midtitalien

• Fremstød i udvalgte kæder:
Naturarsi og Esselunga

• Vækst i produkter relateret til 
sundhed

• Stor aldrende befolkning



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Kina



Tak



Spørgsmål 
og debat



Tak for nu

Nina Preus, forbrugersociolog, npre@lf.dk

Mette Gammicchia, markedsudviklingschef, mjg@lf.dk



Kaffepause
- vi ses 15:10


