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VELKOMMEN  

Hvad er de vigtigste forbruger- og fødevaretrends i året, der kommer? Hvilke 

parametre bliver vigtige for forbrugeren og hvilke går i glemmebogen? Sidste år 

stillede vi dette spørgsmål – og i år stiller vi det igen. For trends og tendenser er 

en flydende ting. Nogle trends har en fortsat opadgående kurve, hvor flere og 

flere forbrugere tager dem til sig og der stadig er vind i sejlene. Det er ikke til at 

sige, hvornår disse ’topper’, da de synes at kunne fastholde momentum og hele 

tiden udvikle flere forgreninger. Andre trends er nu blevet så allesteds 

nærværende, at de bliver mainstream og derfor – i et ’trendspotting perspektiv’ 

– ikke længere så interessante, når man skal kigge i krystalkuglen for, hvad der 

gemmer sig om hjørnet for detailhandel og fødevareproducenter.  

 

Denne trendrapport for år 2017 er vores analyse af de bærende tendenser lige 

nu og her og de næste par år frem. Heri ligger et ’helbredstjek’ af trends 

behandlet i sidste års rapport. Er det stadig en trend med vind i sejlende, eller 

skal pladsen viges til fordel for andre tendenser, der kræver vores 

opmærksomhed? Vi har igen i år kombineret den viden, som vi har fra 

forskellige undersøgelser, som vi og andre har gennemført i 2015 og 2016.  

 

Vi kombinerer indsigt i, hvad danskerne gør ’nu og her’, med indsigter om 

hvilken holdning og adfærd ’trendsættere’ har. Trendsætterne er interessante, 

fordi de gennem en række værdi- og holdningsspørgsmål påviseligt har en 

adfærd, som senere vil blive adopteret i resten af markedet. Vi kigger samtidig 

på trendrapporter fra Mintel, Euromonitor International og Innova Market 

Insights, der på verdensplan samler tendenser og trends ud fra faktorer som 

demografisk udvikling og produktlanceringer.  

 

Disse forskellige vinkler giver os mulighed for at arbejde kontinuerligt med 

trends og nu – ved årsskiftet – give et friskt og opdateret bud på et billede af 

udviklingen, både som markedet ser ud nu, og hvordan vi forventer, at det vil se 

ud fremadrettet. 

 

Rigtig god læselyst!  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Preus  Marianne Gregersen Christie Nielsen 

Forbrugersociolog Afdelingsleder Markedsanalytiker 

npre@lf.dk  mgr@lf.dk  chni@lf.dk 
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Ønsket om fuld gennemsigtighed og troværdige fortællinger er nogle af de 

vigtigste trends i 2017. Samtidig vil aspekter inden for bæredygtighed fylde 

mere og mere i forbrugernes beslutningsprocesser. 

 

En tidsånd præget af kompleksitet og tidspres 

De forbruger- og fødevaretrends, som opstår og vokser i betydning de 

kommende år er alle opstået som reaktion på – eller konsekvens af – den 

’stemning’ eller ’tidsånd’, der præger det samfund, vi lever i. Her spiller 

eksempelvis demografiske faktorer som flere husstande med én person og en 

voksende forbrugergruppe over 50 år ind, der former en efterspørgsel efter 

genveje til god, sund kvalitetsmad og individuelt tilpassede portionsstørrelser.  

 

At leve sundt er et allestedsnærværende ønske. Hele 75 pct. svarer i 2016, at 

de ønsker at leve sundere. Hvordan man sammensætter sin kost, så den 

bidrager til en sund livsstil, er der imidlertid delte meninger om. Dette hænger 

sammen med, at sundheden er blevet mere individualiseret, hvor forbrugeren 

selv sammensætter livsstilen ud fra egne overbevisninger. Det er især den 

teknologiske udvikling med internettets udbredelse, der har skubbet på denne 

tendens. Forbrugeren kan via søgemaskiner få adgang til information fra nær og 

fjern, der kan være med til at skabe forvirring og tvivl.   

 

Noget, der også præger adfærd og holdninger er en tidsånd præget af hurtige 

forandringer og stigende krav på alle fronter. For de danske forbrugere er tid 

blevet en ressource, der kontinuerligt sættes under pres. Derfor søger 

forbrugeren efter forenkling og tidsbesparende løsninger. Især convenience 

hitter, både i form af frisklavede færdigretter, der føles som hjemmelavet mad, 

og i form af hjælp til madlavningen. 

 

#1 Gennemsigtighed: Tilbage til kilden 

Forbrugerne bombaderes af en informationsmængde om fødevarer, der kan 

virke uoverskuelig og modstridende. Dette kombineret med diverse historier i 

medierne om fødevareskandaler fra nær og fjern bevirker, at forbrugerne i 

stigende grad stiller krav til fødevarekvaliteten. De har i stigende grad behov for 

at kende fødevarernes indhold og oprindelse. De efterspørger gennemsigtighed 

– altså fuld indsigt i hvad der er i maden, hvordan den er produceret mv. Dette 

vil give forbrugerne en følelse af forståelse i den mad, de spiser, hvor en tydelig 

og troværdig fortælling om fødevarens rejse fra jord til bord er altafgørende.  

 

Ønsket om gennemsigtighed kommer bl.a. til udtryk i en præference for dansk 

producerede varer, idet disse opleves som mere troværdige og af bedre kvalitet. 

Men også mere lokale, egnsspecifikke varer foretrækkes, hvilket kan være med 

til at forklare den senere tids stigning i antal gårdbutikker, og ikke mindst 

stigningen i antallet af ”street food” madboder senest med Tivolis investering i et 

hjørne med fokus på madboder. For både producenter og detailhandel er det 

vigtigt at møde forbrugerens behov for gennemsigtighed ved at være ærlige om 

indhold og produktionsform – gerne gennem det personlige møde mellem 

kunde og butik, som man ser det på torvepladser og i delikatesseforretninger. 

Det personlige islæt, hvor man føler sig i øjenhøjde med producenten, giver 

tryghed om fødevarens kvalitet.  



 

Side 6 af 71 
 

 

#2 Ren mad: Så naturligt og ægte som muligt 

I forlængelse af ønsket om gennemsigtighed finder vi behovet for, at maden er 

’den ægte vare’. ’Ægte mad’ er naturlig, næringsrig mad, der opleves ’tæt på 

naturen’. Dette udspringer af det allestedsnærværende fokus på sundhed. 

Forbrugerne søger efter drikke- og fødevarer, der er mindre forarbejdede og 

dermed opleves som tættere på deres naturlige udgangspunkt. Der tages 

afstand til produktionsmetoder, der opleves uforståeligt komplekse og forringer 

produktets naturlighed. Dog er nogle processer – f.eks. fermentering – 

acceptable, da de opleves som en naturlig forædling. 

 

Det kan for forbrugeren være svært at overskue både næringsværdien og de 

evt. langsigtede konsekvenser, som uforståelige ingredienser har for kroppen. 

Derfor efterspørges korte, forståelige ingredienslister, hvor alle elementer kunne 

være noget, forbrugeren selv fandt i køkkenskabet. Dette er én af grundene til, 

hvorfor økologisk frugt og grønt oplever medvind i disse tider. Den hyppigst 

nævnte årsag til at købe økologi er fortsat ”undgå sprøjterester i frugt og grønt”. 

Det opleves simpelthen renere og mere naturligt – og dermed bedre for 

kroppen.  

 

#3 Fri for: Når ’renheden’ udfordrer det naturlige 

I forlængelse af tendenserne til at efterspørge gennemsigtighed og ’rent’ indhold 

ser vi en fortsat stigende interesse for produkter, der på emballage og i 

markedsføring tydeligt fortæller, at de er ‘fri for’ noget uønsket. Her går man 

således længere end til at efterspørge en kort ingrediensliste og ønsker vished 

om, at varen ikke indeholder det, som man betragter som mindre sundt, eller 

måske ligefrem skadeligt. I kraft af, at producenter verden over er blevet meget 

dygtige til at anvende alternative ingredienser eller helt undlade noget uden at 

gå på kompromis med smag og konsistens, bliver det for forbrugeren et positivt 

tilvalg af noget, der opleves ’mere sikkert’, uden at man føler, at man samtidig 

giver afkald på noget.  

 

Imidlertid opstår der et forbrugerparadoks, når varen er fri for en ingrediens eller 

komponent, som den ellers indeholder i sin naturlige oprindelse. Eksempler her 

kan være laktosefri mælk eller produkter sødet med stevia. Her bliver renheden 

drejet til at være noget, der netop er opnået gennem forarbejdningen. Således 

kan ’fri for’ også betyde en mere forarbejdet mad.  

 

#4 Alt med måde: En mere holistisk sundhed på vej 

Hvor den bærende tidsånd handler om, at man skal forsøge at leve sundere ved 

at dyrke motion og tilpasse indtag af mad og drikke efter forskellige kure eller 

kostmodeller, ses en begyndende modreaktion, hvor man forholder sig lidt mere 

afslappet til det hele. Forbrugerne er ved at blive trætte af det kontinuerlige pres 

fra alle kanter om at skulle tælle kalorier og frikadeller, kilometer på løbebåndet 

og antal mavebøjninger. Fokus bliver i højere grad på at leve et liv i balance, 

hvor der er tid til afslapning og familieliv, og det i lige så høj grad handler om 

mentalt velvære på lige fod med den fysiske vedligeholdelse af kroppen.  
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Elementer som nydelse og livskvalitet vil få større plads i diskussioner om 

sundhed. Et eksempel på dette er et større fokus på smage og en følelse af 

ordentlig mæthedsværdi, der træder i stedet for et fokus på fedtfattig, vitamin- 

eller proteinrig mad. Sund mad er varieret mad og består af naturlige 

ingredienser, og måltidet er noget, man er sammen om, oplever og nyder. For 

selv om protein stadig opleves som et vigtigt næringsstof og fedt omvendt 

stadig er noget, som danskerne vil spise mindre af, så vil det store fokus på 

næringsindhold blive mindre. Man giver i stedet sig selv lov til at nyde ’lidt men 

godt’ og erstatter ’skal’ og ’bør’ med fokus på nydelse, balance og livskvalitet, 

hvor maden bidrager til dette ved at give smagsoplevelser og samvær. 

 

#5 Ansvarligt forbrug: Giver god samvittighed 

Sidste år skrev vi om, at respekt og omtanke for mennesker, dyr og natur i 

stigende grad vil være en bærende faktor for fremtidens forbrugere og dette 

holder stadig stik. Bevidsthed om de forhold, hvorunder maden er produceret – 

og bekymringer om aspekter som unfair produktionsvilkår, uhensigtsmæssig 

miljøpåvirkning og manglende dyrevelfærd er noget, der fylder mere og mere. 

Man vil gerne gennem sit forbrug og sine handlinger som forbruger være med til 

at gøre en forskel. Man ønsker en god samvittighed – og man efterspørger, at 

producenter og detailhandel viser samme stillingtagen og ansvarlighed.  

 

Økologi har gennem de seneste år oplevet en kraftig vækst, og dets popularitet 

kan netop forklares ved, at økologisk produktion spiller positivt ind på en række 

vigtige forbrugerønsker. F.eks. at det både matcher ønsket om at maden er 

’ren’, ’fri for’, ’miljørigtig’ og ’dyrevelfærdsvenlig’. 40 pct. køber nu ofte eller altid 

økologi, og mænd er kommet mere på banen i forhold til tidligere, hvor væksten 

i økologi var drevet meget af kvindernes interesse. For selv om at undgå 

sprøjterester igen i år nævnes af flest, er at skåne miljøet og bidraget til øget 

dyrevelfærd stadig på top 3 over vigtigste begrundelser for at købe økologisk.  

 

#6 Bæredygtighed: Balance i ’regnskabet’ 

I direkte forlængelse af trenden om et ansvarligt forbrug vil vi se en voksende 

bevidsthed om aspekter, der bidrager til mere bæredygtighed. Det kan 

eksempelvis dreje sig om et mere effektivt ressourceforbrug, minimering af 

spild, emballageforbrug, vedvarende energi, minimal miljøbelastning og bedre 

dyrevelfærd. Forbrugeren efterspørger ansvarstagen hos producenter og 

detailhandel og fortællinger om, hvordan der arbejdes på at forbedre 

bæredygtigheden ved fødevarer gennem nye udviklinger og innovation. 

Bæredygtighed handler ikke om et endegyldigt, opnåeligt mål, hvor man 

herefter kan slappe af. Det er derimod et kontinuerligt arbejde hen mod en 

produktion, der belaster miljø, klima, dyr og mennesker mindst muligt.  

 

Fokus på bæredygtighed kommer bl.a. til udtryk i ønsket om at undgå madspild. 

83 pct. svarede for nylig, at de var blevet mere interesserede i at minimere 

husstandens madspild, og dette er kun noget, vi har set begyndelsen af. Det 

bliver samtidig et opgør med transport af fødevarer over store afstande, hvilket 

kan komme konventionel dansk fødevareproduktion til gode, da denne opleves 

mere bæredygtig end udenlandsk økologi, som er transporteret over store 
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afstande. Sidst men ikke mindst vil der blive kigget på emballageforbruget og 

stillet spørgsmålstegn ved materialevalg og ikke mindst mængder. 

 

#7 Flexitaren i front: En udfordret kødkultur 

Protein har i flere år været i forbrugernes søgelys og vil være fortsat noget, som 

danskerne gerne vil spise mere af, da det bidrager til mæthed og 

vedligeholdelse af kroppen. Men der kommet et opbrud i tanken om, hvor 

proteiner i maden skal komme fra, og det ferske køds position som dét, der 

definerer aftensmaden, er nu truet. Flere og flere forbrugere har dage, hvor de 

begrænser eller helt fravælger kød i aftensmaden. 51 pct. siger, at de har én 

eller flere dage på en typisk uge, hvor aftensmåltidet ikke indeholder kød og 17 

pct. af forbrugerne siger, at de spiser mindre kød i forhold til for et år siden. 

Dette er blot endnu mere udbredt blandt trendsætterne hvilket peger på, at 

flexitar-adfærden vinder endnu mere frem. Selv om salgstal endnu ikke peger 

på et fald i kødforbruget, tyder noget således på, at kødforbruget vil falde 

fremover. 

 

Den hyppigst nævnte årsag til at spise mindre kød nu i forhold til for et år siden 

er ’af hensyn til sundheden’. På 2. pladsen finder vi ’spare penge’ efterfulgt af 

’hensyn til klimaet’ og ’bekymringer om dyrevelfærd’. Besparelser på 

madbudgettet handler dog ikke nødvendigvis om et ønske om at spare penge 

på mad i det hele taget. Snarere handler det om at kunne frigive midler til at 

kunne købe bedre kvalitet, god dyrevelfærd og økologi. En ny kvalitativ 

undersøgelse viser samtidig, at selv om tanker om bæredygtighed og sundhed 

primært driver trenden om mindre mængder kød, spiller en åbenhed mod 

anderledes madkulturer også en rolle. Forbrugerne er blevet mere åbne for at 

spise mad fra mange forskellige madkulturer, til eksempel indisk mad, hvor 

fersk kød spiller en mindre rolle i retternes sammensætning.  

 

#8 Foodies længe leve: Madoplevelser og -nørderi 

Vi har de senere år peget på en stigende tendens til, at flere og flere 

forbrugerne går op i mad, ernæring og ikke mindst madlavning. Denne tendens 

vil fortsætte i 2017. Maden er for et voksende antal blevet en arena, hvor man 

udforsker, oplever og udfordrer sine evner og smagsløg. Og det er ikke bare de 

asiatiske, sydamerikanske, afrikanske eller mellemøstlige køkkener, de 

madinteresserede vender sig imod. En verden af madoplevelser handler også 

om en genopdagelse af gamle traditioner, hvor det at lave mad fra bunden 

tillægges særlig værdi. Teknikker som eksempelvis fermentering og syltning er 

eksempler på denne trend, hvor kreativiteten blomstrer, mens det naturlige og 

rene præg er bibeholdt, fordi man selv har kontrol med indhold og 

sammensætning.  

 

De madinteresserede holder meget af at prøve nye produkter, undersøge og 

udforske nye retninger for mad. De køber og læser opskriftsbøger og følger 

madblogs, hvor de får inspiration. Samtidig elsker de at besøge restauranter og 

barer, der positionerer sig på forskellige oplevelser eller typer mad. Selv om 

convenience her virker som en modsætning, har det i høj grad en rolle at spille. 

For kvalitets-take away fungerer både som en håndsrækning i en hverdag med 

tidspres og en adgangsbillet til en bestemt madkulturs oplevelsesunivers. Vi 
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forudser dog, at især hjælp til madlavningen får vind i sejlene fremover. Her er 

det besværlige og trivielle arbejde gjort på forhånd, så tiden i stedet kan bruges 

på kreativitet i sammensætning og tilsmagning. 

 

Om analysen 

Analysen af forbruger- og fødevaretrends for 2017 og frem baseres på flere 

forskellige kilder og undersøgelser. Vi har i kvalitative og kvantitative 

undersøgelser gennemført blandt danskerne i 2015 og 2016 især kigget på, 

hvilken holdning og adfærd ’trendsættere’ har – dem, der defineret ud fra en 

række værdi- og holdningsspørgsmål påviseligt har en adfærd, som ofte senere 

adopteres i det bredere marked. Samtidig er vores analyse af trends for 2017 

baseret på indsigter fra GfK ConsumerScan rapporter, der konkluderer på data 

indsamlet fra et panel på 3000 repræsentativt udvalgte forbrugere, der løbende 

indrapporterer, hvad de køber. Sidst men ikke mindst baserer vi vores analyse 

på kilder som Innova Market Insights, Euromonitor International og Mintel, der i 

deres trendrapporter holder øje med demografiske udviklinger, import og 

eksport samt produktlanceringer både globalt og i forskellige regioner. 

Tilsammen er disse forskellige vinkler med til at forme vores bud på vigtige 

forbruger- og fødevaretrends nu og de næste 5 år.  
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Inden vi gennemgår de vigtigste trends for 2017 og frem, vil vi kort ridse nogle 

af de makrotrends op, der former ’tidsånden’ i dag - nemlig forbrugernes livsstil, 

holdninger og perspektiver. Disse makrotrends har vi berørt tidligere og fælles 

for dem er netop, at de ikke vedrører bestemte produktkategorier, men går på 

tværs af produkter og services. Det er den ’stemning’ og de samfundsvilkår, 

som de forskellige forbruger- og fødevaretrends opstår som funktion af eller 

reaktion på.  

 

Først og fremmest er der forskellige demografiske faktorer, der er med til at 

forme forbrugernes behov. Flere og flere danskere bor alene, og det har stor 

indflydelse på deres adfærd som forbrugere. Samtidig er der flere og flere 

husstande, hvor børn bor på skift mellem den ene eller anden forælder. Dette er 

med til at forme et forbrugerbillede, hvor der er voksende efterspørgsel efter 

bedre tilpasning af pakkestørrelser, mindre portioner og bedre mulighed for 

individuel tilpasning af mængder. Samtidig er det med til at forklare den 

stigende efterspørgsel efter convenience af god kvalitet – enten i form af hele 

måltidsløsninger eller produkter, der reducerer tid og besvær i forbindelse med 

madlavningen især i hverdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For singlehusstande gælder det, at over halvdelen af disse består af en person, 

der er 50 år eller derover. Og alder er da også en anden faktor, som spiller ind i 

tidsånden og er med til at forme forbrugernes holdninger og livsstil. I dag er 25 

pct. blandt den danske befolkning over 60 år, og den andel vil ifølge Danmarks 

Statistik i 2050 være steget til at udgøre 30 pct. Den voksende gruppe seniorer 

er købestærke og frigjorte fra børnefamiliens tidstyranni. De er åbne for ny 

inspiration, vil ikke lade sig nøje, har lyst til at opleve og eksperimentere og vil 

samtidig ældes med værdighed. De er bevidste om, at kroppen kræver 

vedligeholdelse og stiller derfor krav til fødevarernes funktionalitet og kvalitet. 

Vi vil alle gerne leve sundere – men hvordan? 

Fokus på sundhed, kost og motion gennemsyrer og påvirker danskernes 

holdning til fødevarer og de forventninger, der stilles til fødevarernes kvalitet. 

Derfor er sundhed heller ikke en ’trend’ i Danmark, men et bærende element for 

holdningen til fødevarer – og som en bagvedliggende faktor for mange af de 

trends, som vi ser i markedet. 

 

  

1,18 mio. husstande 
med én voksen – 
heraf 167 t. 
husstande med ét 
eller flere børn 
boende. 
 
Kilde: Danmarks Statistik, husstande 1. januar 2016 



 

Side 12 af 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men på trods af gode intentioner om kost og motion, går det ikke den rigtige vej 

for folkesundheden. Forekomsten af overvægt er steget markant inden for de 

seneste årtier. DTU Fødevareinstituttet peger på, at 63 pct. af danskerne kan 

betegnes som enten ’overvægtige’ eller ’svært overvægtige’. Dette er med til at 

bære det omfattende fokus på sundhed, fødevarer og ingredienser i maden 

frem.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stiller man skarpt på danskernes forhold til sund mad og drikke, viser det sig 

nemlig, at der er meget delte meninger om, hvilken mad og drikke, der bidrager 

til en sund livsstil og hvilken, der ikke gør. Danskerne er helt enige om, at friske 

grøntsager, frugt, fisk og kylling er noget, der bidrager til en sund livsstil, og 

derfor er noget, de ville spise mere af, hvis de ønskede at leve sundere. Men 

når det kommer til eksempelvis mælk og mejeriprodukter, ost, kartofler samt 

kød og kødpålæg viser der sig stor uenighed og i mange tilfælde også tvivl. 

Nogle ville spise mere af den pågældende fødevare, mens andre ville spise 

mindre eller svarer ’ved ikke’. 

 

I figur 1 har vi trukket andelen, der ønsker at spise mindre af en given føde- 

eller drikkevare fra andelen, der ønsker at spise mere af den. På den måde får 

vi en score for merindtag ud fra de forskellige drikke- og fødevarers oplevede 

sundhedsværdi: 

 

  

ønsker at leve sundere, 
herunder at spise 
sundere, motionere 
mere eller ændre på 
ryge- eller alkoholvaner.  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 

75% 

har inden for det seneste 
år fulgt en kur eller 
kostmodel 
(f.eks. lavt indtag af fedt 
eller kulhydrat, Palæo, 
5:2, Dukan etc.) 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 

36% 
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 (total n=1022) 

Spørgsmål: Hvis du ønskede at leve sundere, hvilke af disse fødevarer ville du henholdsvis spise/drikke mere af og hvilke 

ville du spise/drikke mindre af? 

 

 

Så selv om ønsket om at leve sundere, spise sundere og motionere mere er 

kommet mere ind på lystavlen hos de danske forbrugere, kan det være meget 

forskelligt, hvorledes forbrugerne tolker det at leve sundt – og hvordan man skal 

spise og drikke for at leve sundere, end man gør i dag. ’En sund livsstil’ er 

blevet op til den enkeltes individuelle fortolkning ud fra egne paradigmer, 

fornemmelser og overbevisninger. 

En verden af information for vores fødder 

Noget, der kan være med til at forklare denne udvikling mod en meget 

individualiseret opfattelse af sundt og usundt er den digitale udvikling, der har 

gjort adgangen til information meget let for forbrugerne. En verden af 

-85% 

-84% 

-83% 

-77% 

-77% 

-43% 

-25% 

-19% 

-17% 

-17% 

-12% 

-9% 

6% 

23% 

46% 

66% 

74% 

76% 

86% 

-100% -50% 0% 50% 100%

Mad med meget sukker

Slik, chokolade og chips

Kage

Mad med høj fedtprocent

Sodavand, saftevand og juice

Brød, pasta, ris og…

Light produkter

Mad og drikke med tilsat vitamin

Kartofler

Ost

Kød og kødpålæg

Glutenfrie fødevarer

Mælk og mejeriprodukter

Koldpressede olier

Rugbrød

Kylling

Fisk

Frisk frugt

Friske grøntsagerFigur 1 
Ønsket merindtag 

score. Beregnet ud 
fra procentandelen, 
der ønsker at spise 

mere, hvis de 
ønskede at leve 

sundere, fratrukket 
andelen, der ville 

spise mindre  
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information med alt hvad det indebærer af kontinuerlige opdateringer, nye 

videnskabelige gennembrud, ’afsløringer’, og fødevare-skandaler er med til at 

skabe en fragmenteret og sammensat virkelighed for forbrugeren, hvor intet 

synes at være helt, som man tror (og håber) og alt kan ændre sig i morgen.  

 

Den udbredte og uhindrede adgang til internet fra forskellige platforme gør, at 

der til enhver tid kan googles en rigdom af information om emner, der kunne 

interessere forbrugeren. Det er med til at gøre forbrugerne meget informerede 

om emner som fødevarer, ernæring, sundhed, kostmodeller, vægttab, 

madtraditioner, opskrifter og produktionsformer verden over. Men det er viden, 

der kan være modstridende, dobbelttydige, forvirrende og bero på specifikke 

ikke-alment anerkendte overbevisninger eller studier med tvivlsomt 

videnskabeligt grundlag.  

 

Samtidig har forbrugeren en oplevelse af 

skiftende officielle anbefalinger gennem 

årene, hvilket har ført til en stigende 

tendens til selv at ville sammensætte sit 

eget paradigme ud fra oplysninger fra 

forskellige kilder. Den lette adgang til 

information medvirker dermed til denne 

tendens til individualisering af sundheds-

begrebet. 

 

En anden konsekvens af den digitale tidsalder, hvor alverdens information kan 

hentes gennem Google og andre søgemaskiner er, at forbrugerne bliver mere 

og mere velinformerede om brands og produkter. Gennem en kontinuerlig 

nyheds- og informationsstrøm via f.eks. sociale medier og blogs opdateres 

forbrugeren og udvider hele tiden repertoiret af viden og indtryk omkring en 

given aktør. Man navigerer til daglig på flere sociale platforme og tilegner sig 

information fra skiftende mere eller mindre solide og videnskabelige kilder. Det 

skaber en øget bevidsthed om produktionsforhold og åbner for diskussioner og 

tvivl angående madkategoriers sundhedsværdi eller etiske dimensioner.  

 

Ifølge Innova Market Insights kendetegnes forbrugere (her især Millennials), der 

bevæger sig ubesværet på online platforme, ved at de forholder sig kritisk til 

fødevarebrands og ikke er særlig brand loyale. De er hele tiden åbne for at 

prøve noget nyt og tiltrækkes af fortællinger, hvor der er mening og værdi 

indlejret i produktet – f.eks. gennem solid CSR strategi, donationer til 

velgørenhed, fokus på minimering af ressourcespil, bæredygtig emballage og 

historier om producent og produktionsforhold, der bringer forbrugeren tættere 

på produktets rejse. Immervæk med fokus på produktets kvaliteter – form og 

indhold skal stemme overens.  

 

Med tanke på, at 90 pct. af danskerne har adgang til internettet derhjemme er 

det således ikke så uforståeligt, at danskerne ikke bare opfatter sund mad og 

drikke meget forskelligt, men også i stigende grad er begyndt at stille krav til 

madens kvalitet og bæredygtighed og samtidig efterspørger fuld tryghed og 

gennemsigtighed. Aspekter, som vi kigger nærmere på i denne trendanalyse.  
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Altid online – altid i gang? 

Tidsånden er præget af en oplevelse af hurtige forandringer og stigende krav på 

alle fronter. For de danske forbrugere er tid blevet en ressource, der 

kontinuerligt sættes under pres. Der stilles krav til, at man har gang i karrieren, 

holder sig opdateret, har de rigtige holdninger og det rigtige forbrug samtidig 

med, at det familiære og sociale liv skal opretholdes og udvikles. Det kan for 

nogle være en udfordring at finde en balance mellem arbejds- og familielivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser modreaktioner på oplevelsen af en kontinuerligt voksende mængde 

information for ens fødder koblet med oplevelsen af altid at skulle holde sig i 

gang, opdateret, udviklet og omstillingsparat. I stedet for at føle pres over ikke 

at måtte gå glip af noget, ønsker flere og flere i perioder at ’logge af’ og være 

utilgængelig. Mobil og tablet slukkes og i stedet dyrkes glæden ved netop at gå 

glip af noget – glæden ved at være fri for at forholde sig til de mange ting, der 

sker. I stedet ønsker man at dyrke og prioritere samvær med familie og venner 

eller en bedre sammensmeltning af arbejde og familieliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Man søger friheden fra elektroniske hjælpemidler og går ’back to basics’. Det er 

en tendens, som vi ser lidt mere på i denne analyse, idet madlavning og 

’madnørderi’ for nogle kan være en måde at slappe af på – ja nærmest en måde 

at meditere på. Maden bliver her en vej til nærvær og fordybelse. At logge af og 

dermed bevidst ’gå glip af noget’ handler samtidig om en modstand mod en 

verden, der kan forekomme for forbundet. Man holder kortene tæt til kroppen i 

sin søgen efter flybilletter og bruger en e-mail adresse til sin ’offentlige’ adfærd 

på nettet og en anden til e-mail til private mails, for at undgå strømmen af 

reklamer og annoncer. Man handler i fysiske butikker i stedet for på nettet, i 

irritation over at annoncen for netop det værktøj, man søgte efter på 

byggemarkedets hjemmeside nu pludselig dukker op ved siden af Facebook 

oplever ofte, at de ikke 
har tid til at gøre alle de 
ting, de gerne vil nå. 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 56% 
oplever stress som et 
problem for dem i stort 
eller meget stort omfang. 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 19% 

forventer at bruge mere 
tid på familien i løbet af 
det næste år 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 35% 
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nyhedsopdateringerne. For en verden, der altid er online og forbundet kan 

opleves at komme for tæt på ens personlige livssfære. 

Tidsbesparende løsninger hitter  

Tiden er blevet en knaphedsfaktor, man konfronteres dagligt med en verden, 

der altid er online og ’i gang’ og informationsmængden føles kompleks og 

uoverskuelig. Strategier til at håndtere dette handler om at søge forenkling og 

forsimpling af elementer i ens liv. Det kan bl.a. være et ønske om genveje til 

den gode mad – noget, som vi behandlede i sidste års trendrapport som én af 

de otte trends, som vi ville holde ekstra øje med i 2016. Ved årets udgang kan 

vi konstatere, at dette er i høj grad kommet for at blive og er nu en så bærende 

faktor, at det ikke kan betegnes som en trend men derimod er en del af 

tidsånden.   

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne leve sundt, spise god, sund mad og mærker et konstant pres for 

hele tiden at holde os ’parate’ og opdaterede om den nyeste udvikling. 

Paradokset opstår, når disse behov kombineres med et travlt liv med familie, 

venner, motion og fritidsaktiviteter. Oplevelsen af manglende balance mellem 

arbejdsliv og fritid og en følelse af ofte ikke at have tiden til alle de ting, man 

gerne vil nå og oplever som vigtigt, gør, at der efterspørges løsninger, hvor 

noget af arbejdet er gjort på forhånd – men uden at der gås på kompromis med 

kvaliteten i maden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiden er en knaphedsfaktor og madlavningen i hverdagen skal ifølge en ny 

kvalitativ undersøgelse helst være overstået på 30 minutter for en helt 

almindelig børnefamilie. For at kunne tilberede et velsmagende og nærende 

oplever manglende tid 
som begrænsning for at 
kunne leve sundere. 
 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 29% 

bruger danskerne i gennemsnit 
på at lave mad pr. dag 
 
Kilde: GfK Consumer Scan for Landbrug & Fødevarer, oktober 2015 

bruger en typisk børnefamilie 
på madlavning i hverdagen.  
Her tilberedes mad til 4 pers. 
 

Kilde: Kvalitativ undersøgelse gennemført af Kantar Gallup for Landbrug & 
Fødevarer, maj 2016 
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måltid på så kort tid, efterspørges løsninger, der kan reducere tilberedningstiden 

– vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten eller det rene, naturlige 

islæt. Her er det især populært med convenience-elementer, hvor noget af 

arbejdet er gjort på forhånd – eksempelvis pizzadej eller snittegrønt. Det sparer 

tiden på det besværlige og frigiver i stedet tiden til kreativitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødevareproducenter kan med fordel tænke i bidrag til den hjemmelavede mad, 

der sparer forbrugeren for tidskrævende og trivielle opgaver, men ikke erstatter 

madlavningen helt. Fælles for løsningerne er, at de skal have et sundt, naturligt 

og hjemmelavet præg, så forbrugerne ikke føler, at de går på kompromis med 

deres lyst til hjemmelavet kvalitetsmad, når de vælger convenience-løsninger. 

Der er samtidig en stor efterspørgsel efter frisklavede færdigretter, som føles 

som om man selv kunne have tilberedt dem – såfremt man havde haft tiden til 

det. Det er her vigtigt, at man er sikker på råvarernes gode kvalitet. Kravet om 

gennemsigtighed er nemlig en meget vigtig trend, som former ikke blot 

efterspørgslen efter convenience, men lægger sig over forbrugernes adfærd og 

valgkriterier i det hele taget. Denne – og andre – trends vil vi nu kigge nærmere 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

oplever ofte, at de ikke 
har tid til den madlavning, 
som de ønsker 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 41% 
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#1 GENNEMSIGTIGHED: TILBAGE TIL KILDEN 

  #1 
GENNEMSIGTIGHED: 
TILBAGE TIL KILDEN 
 
 
FORBRUGER- OG FØDEVARETRENDS 2017 
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Som analytikerne hos Mintel også bemærker, er en søgen efter ‘kilden’, den 

sande historie i fødevaren egentlig ikke noget nyt. Men globaliseringen af 

kulturer og oplevelsen af en uoverskuelig videns-mængde, hvor sandheden – 

måske? – er forsøgt spinnet, sløret eller nedspillet af hensyn til kommercielle 

eller politiske interesser har gjort forbrugerne mere overfølsomme over for 

produkter og markedsføring, hvor autenticiteten, det ægte og nære opleves som 

at være blevet udvandet eller opfundet til lejligheden. Dette kombineret med 

historier i medierne om forskellige fødevareskandaler i den vestlige verden som 

f.eks. hestekød i oksekød, ’kødklister’, marinering af kød for at skjule 

begyndende forrådnelse og forekomsten af ingredienser som måske – eller 

måske ikke – har uheldige konsekvenser for helbredet bevirker, at forbrugerne i 

stigende grad bliver både mere opmærksomme – og samtidig mere 

mistænksomme. Der skal frem for alt være gennemsigtighed og troværdighed – 

ellers kan det være lige meget! Og dette gælder hele rejsen fra jord til bord med 

alle de elementer, de involverer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er altafgørende, at producenter såvel som detailhandel tør være ærlig om 

ingredienser, sporbarhed, oprindelse og produktionsform. Det er ikke nok at 

sige ”god kvalitet” og ”naturlig”. Manglende regulering har resulteret i noget 

kreative anvendelser, og derfor er forbrugerne på tværs af lande efterhånden 

blevet meget skeptiske. En gennemsigtig emballage og kortest mulig 

ingrediensliste med udelukkende genkendelige og ’ufarlige’ ingredienser er det 

eneste, der her kan skabe vished og tryghed.  

Kvalitetsmarkører hjælper forbrugerne 

Mængden af information om fødevarer og forarbejdningsmetoder kan for helt 

almindelige forbrugere dog virke uoverskuelige og modstridende, hvor det er 

svært at gennemskue alle aspekter og konsekvenser. Derfor navigeres efter 

kendte kvalitetsmarkører og budskaber på produkterne, som hurtigt og nemt 

kan guide i valget af fødevare. Det kan være mærker som det danske flag og 

genkendelige symboler som bl.a. det røde Ø-mærke, Svanemærket og 

’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’, der hjælper forbrugeren med at vælge. 

 

 

 

 

 

 

 

mener, at det røde Ø-
mærke har høj 
troværdighed 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 76% 

mener, at det er vigtigt  
at kunne genkende alle 
ingredienser i en 
fødevare 
 
Kilde: Innova Market Insights baseret på globalt studie for 
Ingreidion med forbrugere fordelt over 17 lande, marts 2015 

80% 
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På tværs af vesteuropæiske lande og USA er der en stor efterspørgsel efter 

produkter, hvor der er indlejret en national, lokal eller egnsbestemt fortælling i 

produktet. Forbrugerne søger i videst muligt omfang at flytte indkøbet fra 

masseproduktion til mindre producenter, der i deres opfattelse har større fokus 

på kvalitet og håndværk. Geografiske fortællinger knytter ofte produktet til 

særlige kendetegn eller håndværksmæssige traditioner ved en specifik region. 

Hermed skabes en oplevelse af at være tættere på produktets oprindelse – 

noget, det giver fødevaren en merværdi. Dette kommer bl.a. til udtryk i en 

præference for lokalt og nationalt producerede varer, idet disse opleves som 

mere troværdige og af bedre kvalitet. 

 

I Danmark anses produktionsforholdene af danskerne som værende bedre 

kontrolleret, med større sikkerhed og en bedre dyrevelfærd end i udlandet. 

Dette er med til at skabe tryghed for forbrugerne om, at dyrenes velfærd er i 

orden, og at fødevarer håndteres hygiejnisk. Danske fødevarer opfattes 

samtidig som mere sikre og med færre giftstoffer end udenlandske fødevarer. 

Dermed opfattes de også som sundere og i højere grad som gavnlige for 

kroppen. Her er sporbarheden af danske fødevarer en væsentlig parameter for 

forbrugernes opfattelse af fødevare-kvaliteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til eksempel har danskerne større tillid til de danske landmænd sammenlignet 

med de udenlandske. Danskerne mener eksempelvis, at man får en bedre 

dyrevelfærd i Danmark sammenlignet med udlandet, og at de i højere grad trygt 

kan købe danske fødevarer uden at skulle bekymre sig om pesticidrester 

sammenlignet med køb af udenlandske fødevarer. Ligeledes mener danskerne, 

ville helt sikkert eller 
sandsynligvis købe en 
færdigret med 
udelukkende danske 
ingredienser 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 

37% 
mener, at dyrevelfærden 
er bedre i Danmark 
sammenlignet med 
udlandet 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 

70% 

mener, at Svanemærket 
(Nordisk Miljømærkning) 
har høj troværdighed 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 68% 
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at dansk landbrug anvender en mindre mængde pesticider end øvrige lande i 

Europa. En opfattelse, der i øvrigt stemmer fint overens med DTU’s nye rapport, 

som fastslår, at der er betydeligt færre pesticidrester i dansk frugt og grønt end 

importeret – og i mere end 99,3 pct. af tilfældene under de tilladte 

grænseværdier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præferencen for fødevarer med indlagte fortællinger om specifikke egne med 

særlige smags- eller håndværksmæssige kendetegn kan dog også komme til 

udtryk i et tilvalg af udenlandske varer, hvis deres særegne karakteristika og 

egnsspecifikke fortælling opleves at skabe merværdi og kvalitet. Det kan være 

ingredienser, der er særlige for egnen, såvel som det kan være produceret i 

områder, der sikrer optimale forhold for smag og karakter – til eksempel fransk 

champagne, italiensk parmaskinke eller græsk feta. 

Kortest mulig rejse fra jord til bord 

Den gennemsigtighed, som lokale fødevarer tilfører produktets værdikæde, 

bliver af forbrugeren sidestillet med høj kvalitet. Her opleves det, at man 

kommer i øjenhøjde med producenten – og det er med til at give større tryghed 

omkring produktet. Dette kan være med til at forklare den senere tids stigning i 

antallet af ’street food’ madboder og ’food trucks’. Der er lige nu ti nye 

torvehalskoncepter og street food markeder under planlægning i landets største 

byer, bl.a. Tivolis investering i et hjørne med fokus på madboder, der 

planlægges at åbne i 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er enige eller helt enige i 
udsagnet: ”Der er generelt 
færre pesticidfund i dansk 
frugt sammenlignet med 
udenlandsk frugt” 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, maj 2015 

52% 
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Behovet for at kunne sætte ’ansigt’ på er også det, der forklarer gårdbutikkers 

popularitet. Her kan man få lov til at røre ved varen, få smagsprøver og 

tilpassede, individualiserede portions-størrelser. Alt sammen noget, der er med 

til at give indtryk af ægte og naturligt produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lokale fødevarer kommer ofte fra mindre gårde i nærområdet, hvilket er med 

til at skabe oplevelsen af en rejse fra jord til bord, der er gennemskuelig og 

troværdig. Et godt eksempel på dette er Landmads popularitet. Siden 2013 er 

der åbnet ni butikker rundt omkring i landet, der alle samler varer fra mindre og 

mere lokale producenter som forbrugeren kan købe enten via nettet eller i 

fysiske butikker kombineret med café, hvor den gode mad kan nydes. På deres 

hjemmeside skriver de om deres grundfilosofi om ’ægthed og nærhed’, 

manifesteret ved deres fokus på ’ærlige, gedigne kvalitetsfødevarer’. Det 

understreges, at de lokale fødevarer kommer fra ”rare landmænd og dygtige 

producenter, der arbejder nænsomt, hårdt og passioneret for at give dig det 

bedste af det bedste’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Billede fra Landmad i Grenå, set på 2verdener.dk 

stigning i antal 
gårdbutikker på 10 år  
 
Kilde: Danmarks Statistik. Stigning fra 759 i 2003 til 
2294 i 2013) 200% 
stigning i omsætningen 
af føde- drikke og 
tobaksvarer fra 
stadepladser og 
markeder siden 2009  
 

Kilde: Danmarks Statistik. Omsætning i 2009=30 mio. kr. 

150% 
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Billede fra Landmad i Aalborg anmeldt af gastromad.dk: http://migogaalborg.dk/gastromand-anmelder-bravo-

landmad-det-her-holder-hele-vejen/ 

 

Større, globale brands er kommet under pres, da de i forbrugernes optik virker 

upersonlige og masseproducerede. En uigennemskuelig og ’globaliseret’ 

produktionsproces skaber følelsen af, at der ikke er kvalitetsmæssig forskel 

mellem disse og andre mærker – der står ’made in China’ under alle produkter 

alligevel, dyr opdrættet lokalt bliver slagtet i udlandet, det ’moderigtige’ tøj sys i 

Bangladesh osv. osv.. I det hele taget er det svært for forbrugerne at acceptere, 

hvorfor nogle produkter skal koste mere, blot fordi de har et mere kendt og 

verdensomspændende mærke på – hvis der ikke samtidig opleves at være 

ensartet kvalitet med andre mindre kendte mærker. En ny rapport fra 

Euromonitor udsendt i december 2016 fortæller da også om, at de store 

producenter inden for emballeret mad og drikke (dvs. mel, kaffe, ris, kød, øl, the 

osv.) på tværs af markeder lige nu mister markedsandele til både premium 

produkter fra typisk små lokale producenter såvel som private label.  
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Den stigende interesse og præferencen for fødevarer produceret lokalt af 

mindre producenter – ofte kun solgt direkte fra gårdbutikken eller den lokale 

købmand – betyder dog langt fra, at store, multinationale producenter pakker 

sammen og lukker. De har i høj grad taget udfordringen til sig og baserer 

produktudvikling og markedsføring på samme grundtoner, som vi finder hos de 

lokale og egnsspecifikke producenter. Håndværk, ekspertise og passion 

fremhæves, og om muligt knyttes en historie om enten genoplivning af gamle 

traditioner eller det ganske særlige ved en bestemt råvare eller produktions-

metode.   

 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode eksempler i en dansk kontekst er SPARs kampagne, hvor alle butikker 

ændrede navn til navnet på indehaveren af butikken. Arla Foods er et andet 

godt eksempel, hvor man fremhæver ’det lokale’ og personlige ved at fremhæve 

enkelte landmænd og her fortælle, at Arla er ejet af landmænd.  

 

Det personlige islæt skaber både sympati og giver samtidig tryghed om 

fødevarens kvalitet. Og i et forbruger-landskab, hvor der er stor opmærksomhed 

på - og irritation over for – det ’photo shoppede’, belønnes de producenter og 

mærker, som tør stå ved deres menneskelighed – herunder deres fejl og 

mangler. Mintel kalder strategien for en ’warts-and-all’ tilgang, hvor det mindre 

pæne lægges frem til frit skue (på en afvæbnende og jordnær ’ingen-er-perfekt’-

måde). Dette skaber større velvilje hos forbrugerne og en større villighed til at 

stole på, at produktet vitterlig er alt det, som de siger. Et eksempel her er det 

Arla-ejede ’Cocio’, der gør det kiksede til en styrke. Den gode smag og korte 

ingrediensliste fremhæves koblet med budskabet om, at drikken smager 

fantastisk, men ikke giver dig hverken superkræfter eller bedre evner på 

dansegulvet.  
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n#2 REN MAD: SÅ NATURLIGT OG ÆGTE SOM MULIGT 

  

#2  
REN MAD 
SÅ NATURLIGT  
OG ÆGTE SOM 
MULIGT 
 
 
FORBRUGER- OG FØDEVARETRENDS 2017 
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I december 2015 skrev vi om, at ’den ægte vare’ for alvor er ved at komme i 

fokus. Ægte mad er sundere mad, det mætter mere og smager godt. 

Naturligheden er her den drivende værdi, da det skal være så uforarbejdet og 

oprindeligt som muligt for at være rigtig brændstof for kroppen. Dette vil i høj 

grad også gøre sig gældende i 2017. Det kan for forbrugeren være svært at 

overskue både næringsværdien og de evt. langsigtede konsekvenser, som 

uforståelige ingredienser har for kroppen. Derfor efterspørges korte, forståelige 

ingredienslister, hvor alle elementer kunne være noget, forbrugeren selv fandt i 

køkkenskabet. Dette udspringer af det allestedsnærværende fokus på sundhed 

og hænger i høj grad sammen med ønsket om gennemsigtige fødevarer med 

en kort rejse fra jord til bord. ’Sund mad’ betyder ’ægte’ og ’ren’ mad, hvor 

næringsværdien er sikret.  

Væk med det uforståelige og komplekse 

Med ønsket om ærlighed omkring tilsætningsstoffer og baggrunden for deres 

anvendelse følger naturligt ønsket om at undgå al unødvendig ’kemi’. Produkter 

med kun få og genkendelige ingredienser foretrækkes, da dette opfattes som 

noget, der er renere og tættere på det naturlige udgangspunkt.  Særligt E-

numre er med deres uigenkendelighed med til at skabe utydelighed om indhold 

og dermed utryghed. De fravælges, så snart der er alternativer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterspørgslen efter bedre fødevarekvalitet med udelukkende rene og naturlige 

ingredienser presser ikke blot fødevareproducenter til at udvikle nye produkter, 

der møder denne efterspørgsel – men kan samtidig tvinge dem til at gentænke 

sammensætningen i ellers veletablerede produkter og fjerne ingredienser, der 

måske lyder meget ’kemiske’ og unaturlige i forbrugerens ører. F.eks. har 

Nestlé taget skridtet og i USA relanceret mere end 250 pizza- og snack-

produkter, hvor kunstige smagsstoffer er fjernet og saltindholdet er reduceret 

med 10 pct. General Mills er en anden producent, der har som målsætning at 

kunstige smags- og farvestoffer skal være helt fjernet fra 90 pct. af deres 

produkter ved udgangen af 2016.   

 

stigning globalt i 
produktlanceringer 
med ’no preservatives’ 
over de sidste fem år.  
 
Kilde: Innova Market Insights 2016 

33% 
lægger særligt vægt på 
kriteriet ’Ingen kemi’ 
ved køb af fødevarer. 
Blandt trendsætterne er 
det 41 pct. 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 

28% 
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Stadig skal man som producent dog passe på med at erstatte for meget i 

ingredienslisten, da det kan gå ud over smagsoplevelsen – noget der fortsat vil 

være essentielt for forbrugerne. Det er således en balancegang at navigere i for 

producenterne af mange af de kendte og verdensomspændende varemærker 

som eksempelvis Pepsi. Forbrugerne fravælger produkter, der opleves at 

indeholde for mange kunstige ingredienser, men opleves det først, at produktet 

ikke længere smager, som det plejer, vil det også føre til fravalg. 

 

Ønsket om ren, naturlig mad uden unødig forarbejdning og med ingredienser, 

man kan genkende, betyder samtidig en afstandtagen til lightprodukter. Light 

opfattes som mere forarbejdet, fordi der er indgået kompromisser med varens 

naturlighed for at kunne reducere indholdet af fedt eller sukker. Forbrugerne 

sætter i stigende grad spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig er tilføjet 

produktet for at give det den gode smag, som er frataget ved at reducere fedt- 

eller sukkerindhold. Hvad er der tilsat, for at smagen er bibeholdt? Bekymring 

og afstandtagen til unødvendigt forarbejdede fødevarer gør her, at light 

produkter fravælges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et større fokus på værdien af de gode egenskaber ved ’ægte, naturligt fedt’ 

betyder, at ’light’ ikke længere entydigt forbindes med sundhed. Holdninger om, 

at lightprodukter ikke bidrager til sundheden gør sig i Landbrug & Fødevarers 

undersøgelser især gældende jo yngre, man er. Også trendsætterne i 

undersøgelsen svarer markant oftere, at de ville spise færre lightprodukter, hvis 

de ønskede at leve sundere.  

Hjemmelavet mad og naturlige forædlingsprocesser 

Vi har sidste år skrevet om at danskernes madengagement er stigende og flere 

og flere interesserer sig for mad, madlavning og råvarer. Den stigende interesse 

for mad og madlavning ses ikke kun i Danmark, men er en del af en global 

fødevaretendens. Interessen er udtryk for et ønske om at have større føling og 

kontrol med den mad, vi spiser. Vi vil gerne leve sundt, og her giver 

hjemmelavet mad forbrugeren større sikkerhed for, at maden er ’rigtig’, 

næringsrig, sund og af god kvalitet.  

er enige i udsagnet ”Det 
er sundere at spise 
produkter med naturligt 
fedtindhold frem for 
lightprodukter”  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016.  

63% 
ville spise færre 
lightprodukter, hvis de 
ønskede at leve sundere  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016.. 21 pct. 
svarer, at de ville spise flere, hvilket giver lightprodukter en 
merindtag-score på -25  

46% 
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Når det skal gå stærkt i hverdagen og der tys til convenience-løsninger, er det 

især produktløsninger som snittegrønt, der er populært. Med færdigsnittede, 

klargjorte grøntsager i gennemsigtig emballage er følelsen af naturlighed 

bibeholdt. Man får dermed alle fordelene og sparer tid på besværlige, kedelige 

og krævende opgaver. De værdifulde 30 minutter til rådighed til hverdags-

madlavning kan så i stedet bruges på sammensætning af måltidet og 

tilsmagning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages samtidig afstand til produktionsmetoder, der opleves uforståeligt 

komplekse. Dog er nogle processer acceptable, da de opleves som en naturlig 

forædling. I stedet for at forringe produktets naturlighed byder eksempelvis 

fermenteringsprocesser ind med et autentisk bidrag til produktet og agerer 

dermed modsætning til de industrielle forarbejdningsprocesser. Fermentering er 

en gammel og velkendt teknik, der forlænger fødevarers holdbarhed og bevarer 

deres naturlig vitaminindhold ved at gære dem.  

 

En af de hotteste produkter inden for teknikken lige nu er kimchi, der er en slags 

asiatisk sauerkraut med en rødlig farve, der kommer fra den tilsatte chili. Kimchi 

er særlig udbredt tilbehør til asiatiske retter – f.eks. de populære Ramen supper. 

Et andet meget hypet produkt er Kombucha, som er fermenteret te, hvor en 

symbiose af bakterie- og gærkulturer arbejder sammen og omdanner den 

tilsatte sukker i tevandet til alkoholer og organiske syrer, der giver probiotisk 

effekt. Fermentering kan således ikke blot levere på forbrugernes ønsker om 

rene ingredienser og naturlig forarbejdning med genoplivning af tidligere tiders 

traditioner. Som bonus får man den sundhedsmæssige add-on i form af et løfte 

om styrket tarmflora og bedre fordøjelse til følge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

spiser oftere et varmt 
måltid lavet fra bunden i 
forhold til for et år siden  
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 27% 

bruger frisksnittede 
grøntsager til hverdags- 
eller weekendmad 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 51% 
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Andre eksempler på acceptable forarbejdningsprocesser, hvor naturligheden 

ikke opleves at blive forringet, er processer som syltning eller tørring. Tørret 

grønkål eller æbler som chips, tørrede frugter som ingredienser i slik og kager. 

Alt sammen produkter, der opleves som værende så tæt på det naturlige 

udgangspunkt, som du næsten kan komme, hvis det ikke skal være helt 

friskhøstet. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Økologien opleves som ’mere ren’ 

Dette er én af grundene til at økologien oplever medvind i disse tider. Tal fra 

Danmarks Statistik viser at salget af økologiske varer i danske supermarkeder 

er steget med 12 procent bare fra 2014 til 2015 og nu udgør 7 mia. kr. Det 

betyder at 8,4 procent af de varer, der sælges i den danske detailhandel er 

økologiske og at Danmark hermed har verdensrekorden i andelen af 

økologisalg i detailhandlen.  

 

 

 

 

 

 

 

Og det er ikke kun i Danmark, at økologi har vind i sejlene. Innova Market 

Insights peger på, at økologiske varer er én af de anprisninger, der oplever 

størst vækst på verdensplan. På tværs af lande oplever forbrugerne, at man 

bedre kan stole på kvaliteten i økologiske varer. Det samme ses for GMO-fri 

varer, der også oplever vækst – dog ikke i nær så høj grad som økologi. Også 

Euromonitors opgørelse over personligt forbrug af økologisk packaged food 

placerer Danmark på en absolut førsteplads. I Danmark forbruges nemlig årligt 

for 775 danske kroner pr. person i emballeret mad (f.eks. mel, havregryn, kaffe, 

pasta), hvilket er langt over andre lande. Sverige ligger på andenpladsen med 

et forbrug pr. person på omkring 464 danske kroner. Tyskland, som også er et 

stort marked for økologi, ligger på 3. pladsen med et årligt forbrug pr. person på 

omkring 335 danske kroner. I vores egen undersøgelse fra maj 2016 svarer 40 

pct., at de ofte eller altid køber økologi. I 2013 var denne andel 32 pct.  

 

 

 

 

stigning i salget af 
økologisk frugt og grønt 
fra 2014 til 2015 
 
Kilde: Danmarks Statistik. Stigning fra 759 i 2003 til 2294 i 
2013) 

28% 

svarer, at de ofte eller 
altid køber økologi  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016. 40% 
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Den hyppigst nævnte årsag til at købe økologi er som tidligere år at ”undgå 

sprøjterester i frugt og grønt”. Dette illustrerer meget godt, hvorledes økologien 

formår at tale til forskellige behov og ønsker hos forbrugerne. For selv om 

økologien i høj grad spiller på et ansvarligheds-element, hvor forbrugeren 

gennem at købe økologi føler, at de er med til at støtte en mere miljørigtig 

produktion og bedre dyrevelfærd, så er der også et element af renhed i 

økologien. Og det er forklaringen på, at den for alvor har fået tag i helt 

almindelige forbrugere.  Økologi opleves simpelthen renere og mere naturligt – 

og dermed sundere og bedre ikke blot for ens egen krop, men også dem, man 

elsker. For husstande med to børn er det eksempelvis 47 pct., der svarer, at de 

ofte eller altid køber økologiske fødevarer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er fortsat typisk inden for kategorierne grøntsager, frugt, mælkeprodukter og 

æg, at danskerne vælger økologisk. Især inden for frugt og grønt er der sket en 

signifikant stigning i forhold til 2013. I 2013 var der 56 pct., der typisk valgte 

økologiske grøntsager og 39 pct. der typisk valgte økologisk frugt. Disse tal er i 

2016 steget til hhv. 67 pct. og 57 pct.. 

 

 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016. Base 958. Adspurgt er dem, der har svaret, at de køber økologiske 

fødevarer.  
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016. ” 

57% 

Figur 2 
Hvilke fødevarer 
køber du typisk 

økologisk? 
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I forlængelse af tendenserne til at efterspørge gennemsigtighed og ’rent’ indhold 

ser vi en fortsat stigende interesse for produkter, der på emballage og i 

markedsføring tydeligt fortæller, at de er ‘fri for’ noget uønsket. Det er en 

fødevaretrend i kraftig vækst, og den udspringer i høj grad af ønsket om 

sundhed i en tid med forvirring og mistillid til fødevarer med utydelig værdikæde. 

Derfor linkes det også til produktlanceringer, der samtidig er økologiske, da 

økologien opleves som ’fri for kemi’ og derfor en garant for, at produktet er fri for 

’kunstige’ og unaturlige elementer. Og vegetariske produkter knyttes ofte til ’fri 

for’ garantier og her har der også været vækst i produktlanceringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Innova Market Insights 

 

Men i dette perspektiv på tanken om ’ren mad’ flyttes fokus på renheden i 

produkter så tæt som muligt på deres naturlige udgangspunkt til i stedet at 

handle om produkter, der ikke indeholder noget, der kunne gå ud over ens 

sundhed. Her går man således længere end til at efterspørge en kort 

ingrediensliste. Man ønsker vished og løfter om, at varen helt sikkert ikke 

indeholder det, som man betragter som mindre sundt, eller måske ligefrem 

skadeligt.  

 

Efterspørgslen efter varer, der har ’fri for’ anprisninger på emballagen, er ikke 

nødvendigvis et udtryk for, at der er flere, der har en diagnosticeret 

fødevareallergi eller -intolerance. De fleste forbrugere har ikke allergi over for 

laktose, nødder, æg, gluten eller andet, som fødevaren anprises at være fri for. 

Objektivt set har forbrugerne derfor slet ikke brug for denne slags produkter. 

Produkternes popularitet er snarere et udtryk for netop den forvirring over hvad, 

der er rigtigt og forkert at spise, som vi tidligere talte om. Og samtidig en 

konsekvens af en mistillid til officielle anbefalinger. Forbrugerne husker ti år 

tilbage, hvor nogle fødevarer eller næringsstoffer blev frarådet pga. en forhøjet 

sundhedsrisiko. Senere har forskning modbevist tidligere konklusioner, og 

fødevaren er nu i stedet på plus-listen – eller i hvert fald ikke længere skadelig. 

Et godt eksempel her er æg, som tidligere er blevet koblet til forhøjet kolesterol. 

Senere er dette blevet modbevist, og anbefalingerne er derfor – naturligt nok – 

blevet ændret.  

 

Figur 3 
 Økologi, vegetar 

og glutenfri er alle 
positioneringer i 

vækst 
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Skiftende anbefalinger og inkonsistens over tid er ikke et udtryk for at 

sundhedsmyndigheder og kostråd har fejlet, snarere er det et udtryk for den 

eksistensbetingelse, som forbrugerne verden over er underlagt. Alt er til debat, 

der vil altid være divergerende holdninger og alt kan ændres, når ny viden 

kommer frem. Dermed sker en stigende tendens til at sammensætte kosten ud 

fra egne ideer, paradigmer og fornemmelser. For det, som er de officielle 

anbefalinger i dag, kan være ændret i morgen. Uforklarlige gener og ubehag i 

kroppen linkes til at kunne have noget at gøre med fødevareintolerance eller 

vægtøgning. Binyrer, skjoldburskirtler, lever og tarme bliver noget, man taler om 

og selv forsøger at forbedre tilstanden af gennem kosten. Her eksperimenterer 

man selv med at undgå forskellige fødevarer for at opnå større velvære eller 

vægttab. 

Fri os fra ’det onde’ 

Listen over elementer, som en fødevare kan være ’fri for’ er lang og bliver 

fortsat længere og længere. Det kan for eksempel være de velkendte eksempler 

med gluten, laktose, konserveringsmidler, kunstige farvestoffer og sukker. Men 

også elementer som genmodificerede organismer (GMO), antibiotika, 

sprøjterester og aspartam dukker i stigende grad op som noget, en fødevare 

kan være ’fri for’. Og endda helt naturlige ingredienser som æg, nødder, kød, 

mælkeprodukter, der for nogle kan fremkalde allergi, optræder nu oftere som 

noget, en fødevare er ’fri for’. I sig selv sunde og næringsrige ingredienser, der 

indgår i en varieret kost. Men i en verden, hvor intet er helt sikkert, kan vi alle 

risikere at være allergikere uden at vide det. Og det skaber momentum for ’fri 

for’ produkterne. 

 

Som Innova også bemærker, bliver markedsføringen af mange produkter til et 

fokus på, hvad produkterne ikke indeholder frem for et fokus på deres egne 

ingredienser og naturlighed. Det kan derfor som forbruger være svært at 

gennemskue, hvad produktet så egentlig indeholder, idet det faktiske indhold 

nedtones til fordel for en lang liste af mere eller mindre kuriøse ingredienser og 

produktelementer, som man som forbruger kan være ganske tryg ved i hvert 

fald ikke er at finde i netop dette produkt. Trenden er i høj grad båret frem af 

USA, hvor markedsføringsloven muliggør at påføre ’fri for’ anprisninger på 

produkter, der aldrig har indeholdt pågældende element, fordi man tager et 

’service til allergikere’ -udgangspunkt. Allergikere skal trygt kunne handle 

dagligvarer i sikker forvisning om, at netop det, som de er allergiske overfor, 

ikke findes i produktet. Derfor kan man også finde eksempelvis glutenfri bacon i 

kølediske i amerikanske supermarkeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

af alle amerikanske 
produktlanceringer blev i 
2014 positioneret på en 
glutenfri platform 
 
Kilde:: Innova Market Insights 

20% 
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Netop glutenfri har været en tendens i så kraftig stigning, at det efterhånden er 

blevet magtpåliggende for større producenter og mærker, at have minimum én 

og meget gerne flere glutenfrie varianter i deres sortiment. I 20 pct. af alle 

morgenmads-produktlanceringer, som Innova har tracket i den første halvdel af 

2015 bar eksempelvis en gluten-fri påstand. Mod kun 7 pct. tilbage i 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overbevisningen om, at gluten kan give maveproblemer selv hos raske 

forbrugere står i skarp kontrast til, at under 10 pct. har en decideret 

fødevareallergi, herunder at omkring 1 pct. af den europæiske befolkning har 

diagnosticeret glutenallergi (cøliaki). Men på tværs af markeder er der stigende 

tendens til at antage, at glutenfri fødevarer er sundere end glutenholdige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant nok viser merindtag-scoren (figur 1 s. 13) i Landbrug & Fødevarers 

seneste undersøgelse om danskernes forhold til sunde vs. usunde fødevarer, at 

kategorien ’glutenfrie fødevarer’ har et merindtag score på -9 pct. hvilket 

dækker over at blot 12 pct. ville spise mere og hele 21 pct. ville spise mindre, 

hvis de ønskede at leve sundere. Samtidig er det den kategori, hvor flest svarer 

’ved ikke’ – faktisk er det to ud af tre deltagere i undersøgelsen, der svarer ’ved 

ikke’ til spørgsmålet om de ville spise mere eller mindre, hvis de ønskede at 

leve sundere. Det er langt højere end de andre kategorier på listen. Kigger man 

imidlertid nærmere på trendsætterne, ser billedet anderledes ud. Disse svarer 

markant oftere end gennemsnittet, at de ville spise flere glutenfrie fødevarer, 

hvis de ønskede at leve sundere.  

På kompromis med naturligheden? 

I kraft af, at producenter verden over er blevet meget dygtige til at anvendte 

alternative ingredienser eller helt undlade noget uden at gå på kompromis med 

smag og konsistens, bliver det for forbrugeren et positivt tilvalg af noget, der 

opleves ’mere sikkert’, uden at man føler, at man samtidig giver afkald på noget. 

Det kan snarere være tale om lejlighedsvise fravalg, hvor alternativer bydes 

velkommen, idet disse ikke opleves at give forringede smags- og konsistens-

oplevelser. Specifikt for ingredienser, der bruges til at erstatte glutenholdige 

tror på, at gluten kan 
give maveproblemer hos 
majoriteten af forbrugere 
 
Kilde: Innova Market Insights baseret på studie for Puratos 
blandt 11.000 forbrugere fordelt over 25 lande, 2016. For 
deltagere i europæiske lande er det 40 pct. mens det for 
deltagere bosat i USA er 45 pct. 

42% 

af forbrugere i USA 
begrunder køb af 
glutenfrie produkter med 
”it is better for me” 
 
Kilde: Innova Market Insights  

13% 



 

Side 35 af 71 
 

ingredienser er f.eks. nødder, mandler, linser, bønner, ris, majs, boghvede, 

hirse, kartofler og andre grøntsager som rodfrugter og kål.  

 

I ønsket om at undgå stivelse som eksempelvis kostmodeller som Palæo og 

Low Carb plæderer for, erstattes pasta og ris med grøntsager på 

middagsbordet, der er skåret i strimler (=pasta) eller knust i foodprocessoren 

(=ris). Her går ’fri for’ trenden fint i spænd med ønsket om ren og naturlig mad, 

hvor frugt og grøntsager ses som ren og god næring. Og det er gode nyheder 

for grønt kategorien. Et andet eksempel er frugter, der erstatter sukker og 

sødestoffer i madlavning såvel som bagværk – noget især trendsættere 

fremhæver. I flere nyere opskrifter giver tørret frugt som dadler den søde smag i 

kager og konfekt.  

 

Imidlertid opstår der et forbrugerparadoks, når varen er fri for en ingrediens eller 

komponent, som den ellers indeholder i sin naturlige oprindelse. Ønsket om ren 

mad fri for skadelige stoffer kan for nogle betyde et kompromis med 

naturligheden og det oprindelige aspekt i fødevaren. Et godt eksempel her er 

laktosefri mejeriprodukter. Mælk indeholder naturligt laktose, og laktosefri 

mejeriprodukter kan i dette perspektiv således tolkes som at være mere 

forarbejdet og dermed længere væk fra naturen end det oprindelige produkt. 

Men har man en opfattelse af, at laktose giver mindre velvære eller er decideret 

usundt (fordi laktose er mælkesukker), så kan dette føre til et fravalg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et andet eksempel er stevia, som markedsføres som et naturligt sødemiddel, 

med billeder af blade fra steviaplanten på produktemballagen. For det er ikke 

frugt alene, der bruges som alternativ til sukker i ’fri for’ lanceringer. Jagten på 

alternative kilder til sødme i maden er for alvor sat ind. Her har EU’s 

godkendelse af stevia som sødemiddel været gode nyheder for 

fødevareindustrien, der har været hurtige til at lancere produkter med dette 

mere naturlige alternativ til hvidt sukker. Eksempelvis har slikmærker som 

Nellies Delies succes med at markedsføre slik lavet på naturlige ingredienser – 

herunder Stevia i stedet for sukker. Man ser samtidig stevia i den nye Coca 

Cola-variant ’Life’ samt mejeriprodukter som skyr.  
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Planten fra Sydamerika indeholder sødestofforbindelser uden at tilføre kalorier 

og det fortælles, at det er 300-400 gange sødere end almindelig bordsukker. 

Men er det nu også helt naturligt? De færreste forbrugere er lige nu klar over, at 

det faktisk ikke er planten Stevia, der er godkendt som ingrediens i fødevarer, 

men derimod det kemisk udvundede steviolglycosid – E960 – der er godkendt 

som tilsætningsstof til visse fødevarer. Så hvor opfattelsen blandt forbrugere 

kan være, at det er den ’rene’ plante, f.eks. i form af pulveriserede blade, der er 

tilsat, er det i stedet et slutprodukt efter en lang kemisk rensningsprocedure, 

hvor man isolerer de sødende elementer i steviaplanten.  

 

Et tredje eksempel er de mange produktlanceringer med vegetarisk 

positionering. Kød er en lidt udskældt kategori – noget vi vil se nærmere på 

under trend 7 om flexitarerne – og en global trend er her en stigende accept af 

’falsk’ kød, dvs. produkter, der i konsistens og smag minder meget om kød, men 

ikke har animalsk oprindelse. Et godt eksempel er quorn, der markedsføres som 

”en ernæringsmæssigt sund kilde til protein, som kan hjælpe dig med at 

vedligeholde normale knogler og muskelmasse (…) kilde til kostfibre og har lavt 

indhold af mættet fedt” (fra quorn.dk).  Hovedingrediensen er mykoprotein, som 

fremstilles ved det, der af producenten beskrives som ”en gæringsproces der 

minder om processen for gær i brød”. Kigger man lidt nærmere efter, er 

processen dog noget mere kompleks. Selv om det på overfladen er en 

’fermenteringsproces’, er det ikke noget, helt almindelige forbrugere kan kaste 

sig ud i derhjemme. Her, såvel som eksemplerne med laktosefri og stevia-

sødning, bliver ’renheden’ og sundheden i produktet således drejet til at være 

noget, der netop er opnået gennem forarbejdningen og en større kompleksitet i 

maden. På denne måde kan ’ren mad’ betyde mere forarbejdet mad. 

  

Fra quorn.dk 
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Sundhed er en bærende del af tidsånden. Alle vil gerne leve sundt, og det er 

blevet en selvfølgelighed at stræbe efter en sund livsstil. Der ses en del 

teknologiske nylanceringer på markedet i form af gadgets, apps og 

hjemmesider, der lover at hjælpe forbrugeren med at leve et smartere og mere 

toptunet liv ved at holde øje med blodtryk, antal skridt om dagen, antal kilometer 

for løbeturen, næringsværdier i maden og ikke mindst antal kcal. Man kan 

bygge elektroniske maddagbøger med figurer og grafer for energiindtag, fedt, 

proteiner, vitaminer og mineraler og koble dette til opgørelser over motion og 

bevægelse, så den rette balance mellem energiindtag og energiforbrug 

opretholdes. Og på sociale medier kan man dele sine målsætninger og 

resultater via apps som Endomondo, FITBIT og My Fitness Pal.  

 

Men hvor den bærende tidsånd handler om, at man skal forsøge at leve 

sundere ved at dyrke motion og tilpasse indtag af mad og drikke efter forskellige 

kure eller kostmodeller, ses en begyndende modreaktion, hvor man forholder 

sig lidt mere afslappet til det hele. Forbrugerne er ved at blive trætte af det 

kontinuerlige pres fra alle kanter om at skulle tælle kalorier, frikadeller, kilometer 

på løbebåndet og antal mavebøjninger. Der ses begyndende tegn på afmatning 

og afstandtagen til ’tælletyranniet’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig sås der tvivl om, om det nu også er så ligetil. Medierne rapporterer om 

ny forskning, der sætter spørgsmålstegn ved antagelsen om, at overvægtige 

’bare skal tage sig sammen og spise mindre’, idet et reduceret kcal-indtag i 

forhold til energiforbrug ikke nødvendigvis fører til det ønskede vægttab. Det har 

eksempelvis vist sig, at tarmbakterier kan have afgørende betydning for en 

persons evne til at omsætte sund mad og drikke til decideret vægttab. 

Forskning tyder samtidig på, at genetik, hormoner og fysiologi kan være 

bestemmende for, hvilken mad og drikke, der passer bedst til hver enkelt, og 

hvorledes denne omsættes i kroppen. Genetiske tests kan eksempelvis vise, 

hvor god man er til f.eks. at omsætte vitaminer i grøntsager eller fordøje 

mælkeprotein. Viden om genetik, hormoner og tarmbakterier kan således vise 

sig at være game changers i forhold i opfattelsen af sund vs. usund mad og 

samtidig fremme en opfattelse af, at generelle kostråd ikke dur. Man kan ikke 

er enige i udsagnet ”Der 
er et overdrevet hysteri 
omkring sundhed”   33% 
er enige i udsagnet ”For 
mig handler sundhed 
mere om livskvalitet og 
nydelse frem for 
slankekur og motion.”  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016.  

32% 
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skære alle over én kam - egne fornemmelser og kropsfølelser er det eneste 

sikre kompas.  

 

Vi forventer, at elementer som nydelse og livskvalitet vil få større plads i 

diskussioner om sundhed. Man giver i stedet sig selv lov til at nyde ’lidt men 

godt’ og erstatter ’skal’ og ’bør’ med fokus på nydelse, balance og livskvalitet, 

hvor maden bidrager til dette ved at give smagsoplevelser og samvær. Et 

eksempel på dette er et større fokus på smage og en følelse af ordentlig 

mæthedsværdi, der træder i stedet for et fokus på fedtfattig, vitamin- eller 

proteinrig mad. Fokus bliver i højere grad på at leve et liv i balance, hvor der er 

tid til afslapning og familieliv, og det i lige så høj grad handler om mentalt 

velvære på lige fod med den fysiske vedligeholdelse af kroppen. Sund mad er 

varieret mad og består af naturlige ingredienser, og måltidet er noget, man er 

sammen om, oplever og nyder.  

Opgør med fedtforskrækkelsen 

Selv om protein stadig opleves som et vigtigt næringsstof og fedt omvendt 

stadig er noget, som danskerne vil spise mindre af, så forventer vi, at det store 

fokus på næringsindhold bliver mindre. I en undersøgelse fra marts i år var 

andelen, der tænker over at spise mindre fedt, faldende i forhold til tidligere år. 

Ligeledes var andelen, der tænker over at spise mere protein også faldende. Til 

gengæld er der vækst i andelen, der svarer ”det tænker jeg ikke over” i forhold 

til tidligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, februar 2015 (base 1005) og marts 2016 (base 1022).  

NB: På listen var også Calcium og Salt. 

 

Dette hænger godt sammen med trenden om ægte mad – med ”rigtige” frem for 

forarbejdede ingredienser. Mad skal være så oprindeligt som muligt, og det er 

det rene indhold, der tæller. Hele 63 pct. erklærer sig enige eller helt enige i, at 

naturligt fedt er sundere end lightprodukter, og vi ser en begyndende bevidsthed 
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mod at også fedt er nødvendigt i en velsmagende og varieret mad – det kan 

bidrage med velsmag og ikke mindst mæthed. 

 

En stigende accept af naturligt fedtindhold og mere afslappet holdning til 

fedtprocenter ses eksempelvis inden for mejerikategorien, hvor smør og olie 

eksempelvis oplever vækst, mens salget af margarine falder. Samtidig er der en 

lille stigning i salget af sødmælk – den eneste kategori inden for hvid mælk, der 

oplever stigning.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: GfK Consumer Scan 

 

Inden for mejerikategorien ser vi allerede gode svar på denne større fokusering 

på naturligt fedt ved lanceringen af produkter, hvor fedtprocenten afhænger af 

årstiden, til eksempel Arla Essens eller De 5 Gaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: 

Indekstal forbrug af 
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person.  
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Også inden for kød forventer vi, at fokus i fremtiden vil rykke sig til at handle 

mere om, at kødet har et naturligt fedtindhold, som kan variere fra dyr til dyr og 

fra årstid til årstid. Og vi vil se en større velvilje mod fedtmarmorering i kød, da 

dette giver smag og mørhed. Og her kan man med fordel tænke i ’årstids-kød’ 

og fremhævelse af forskellige fedtsammensætninger ved forskellige racer. Det 

vil være med til at give kød-kategorien et løft og være et godt supplement til de 

værdiskabende, egns-specifikke fortællinger om kødet.  

Lidt men godt: ’The indulgence alibi’ 

Opgøret med ’tælletyranniet’ kommer samtidig som en reaktion på en afmatning 

i forhold til at skulle holde øje med indtag af kcal i forhold til energiforbrug. Som 

vi også skrev om i kapitlet om marked og tidsånd går det ikke den rigtige vej for 

folkesundheden. Der er flere og flere, der kan karakteriseres som overvægtige 

og efter årtier med fokus på energiindtag vs. energiforbrug er forbrugerne ved at 

løsne op for dette og stille spørgsmålstegn ved effekten af denne måde at 

tænke på. Vi forventer derfor, at der begynder at blive mindre fokus på 

fødevaren/rettens faktiske energiindhold og mere på det, som man får af 

positive oplevelser og virkninger ved at spise den pågældende fødevare eller 

ret. Sundheden fylder stadig meget hos danskerne og tre ud af fire svarer i 

seneste undersøgelse, at de gerne vil leve sundere, end de gør i dag. 

Forbrugerne er blot ved at stille flere spørgsmålstegn ved, hvordan et sundt liv 

defineres og hvilke elementer, det udgøres af. Fokus flyttes til opgørelser over 

energiforbrug, antal kilometer tilbagelagt eller kilo smidt. I stedet rettes en større 

opmærksomhed mod mental sundhed og velvære i form af mindre stress, større 

fokus på livsglæde og bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder kommer et lidt mere afslappet forhold til mere ’usunde’ fødevarer i 

traditionel forstand. Især i kategorier som slik, chokolade, kage og dessert har 

det aldrig givet megen mening at snakke om ’sundhed’ og positionere sig på 

sunde egenskaber, som er ’godt for kroppen’. Man taler i stedet her om 

sanselige, hedonistiske elementer som nydelsen, smagen og oplevelsen knyttet 

til produktet – argumenter som altid har været og fortsat vil være i høj 

efterspørgsel hos forbrugerne. Så hvordan kombinerer man lige ønsket om ’at 

leve sundt’ med ønsket om at nyde livet, give slip og give sig selv lov til at spise 

slik, kage og dessert? Man søger selvfølgelig efter argumenter og begrundelser, 

der kan gøre det mere tilladt – og mere ’sundt’.  

 

ønsker at gøre en aktiv 
indsats for at forbedre 
balancen mellem 
arbejde og fritid i løbet 
af de næste år 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 

51% 
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Et klassisk greb til at gøre klassisk usunde fødevarer mere sunde i forbrugernes 

øjne er at basere produkterne på premium, naturlige, sporbare og rene 

ingredienser, gerne ’raw’ eller skabt med naturlige forædlingsprocesser som 

tørring. Dette giver forbrugeren præcis det argument, de behøver, for at nyde 

produktet. Økologien fungerer her som et fantastisk ’alibi’ til nydelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har under ’ren mad’ talt om, at økologiens succes skyldes ikke blot 

oplevelsen af en produktion, der er bedre for klima, miljø, natur og dyr men 

også mennesket selv. Ved at spise økologisk har forbrugeren en forventning 

om, at produktet er renere, fri for ’gift’, kemi og dårligdomme. Det låner derfor et 

skær af sundhed til stort set alle kategorier placeret mere i den ’usunde’ del af 

spektret. Øl, chokolade, chips, marmelade, crème brûlé, lakridser, rørsukker 

osv. får alle et sundere og mere tilladeligt præg, når det består af økologiske 

ingredienser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En anden nøgle til ’the indulgence alibi’ er produkter i mindre formater. Her 

kommer premium produktet i en lille bid – en mundfyld af perfekt og sanselig 

nydelse. Den mindre størrelse gør desserten mere tilladt i forbrugernes øjne. 

Man får smagsoplevelsen og endorfinerne forbundet hermed, men oplever ikke 

samtidig, at det hele ’er stukket af’.  

 

Sidst men ikke mindst fungerer det stadig som ’nydelses-alibi’ for forbrugeren, 

at der er inkluderet ingredienser, der i sig selv opleves sunde og naturlige. Og 

dette bliver fuldt udnyttet af forbrugerne til at kaste lods og give sig selv lov. 

Yoghurt is, chokolade med nødder og kager bagt med kokosolie er klassiske 

eksempler på produkter, hvor nydelsen bliver ’tilladt’, fordi ingredienserne har et 

strejf af sundhed. 

 

  

begrunder køb af 
økologi med ”at jeg 
mener, det er 
sundere”  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016.  

29% 
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#5 ANSVARLIGT FORBRUG: GIVER GOD SAMVITTIGHED 

  #5  
ANSVARLIGT 
FORBRUG: 
DEN GODE 
SAMVITTIGHED 
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Sidste år skrev vi om, at respekt og omtanke for mennesker, dyr og natur i 

stigende grad vil være en bærende faktor for fremtidens forbrugere og dette 

holder stadig stik. Bevidsthed om de forhold, hvorunder maden er produceret – 

og bekymringer om aspekter som unfair produktionsvilkår, uhensigtsmæssig 

miljøpåvirkning og manglende dyrevelfærd er noget, der fylder mere og mere. 

Man vil gerne gennem sit forbrug og sine handlinger som forbruger være med til 

at gøre en forskel. Man ønsker en god samvittighed – og man efterspørger, at 

producenter og detailhandel viser samme stillingtagen og ansvarlighed.  

 

Tendensen er drevet frem af en stigende bekymring for dyr, natur og ’verdens 

tilstand’ skabt gennem negative historier i medierne om eksempelvis unfair 

vilkår for bønder i udviklingslande, dårlige forhold for dyr i fødevareproduktionen 

og det øgede fokus på konsekvenserne ved CO2-udslip for vores miljø og klima. 

Historierne påvirker forbrugeren til i stigende omfang at tænke bevidst over den 

måde, hvorpå maden er produceret. Og især blandt trendsætterne ses en stærk 

bevidsthed om at forbruge ansvarligt, hvor der foretages aktive valg for at 

signalere respekt for mennesker, dyr og natur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økologi giver følelsen af at gøre noget godt 

Økologi har gennem de seneste år oplevet en kraftig vækst, og dets popularitet 

kan netop forklares ved, at økologisk produktion spiller positivt ind på en række 

vigtige forbrugerønsker. Det matcher både ønsket om at maden er ’ren’, ’fri for’, 

’sundere’, ’miljørigtig’ og ’dyrevelfærdsvenlig’. 40 pct. køber nu ofte eller altid 

økologi, mens det i 2013 var 32 pct. Mænd er kommet mere på banen i forhold 

til tidligere, hvor væksten i økologi var drevet meget af kvindernes interesse. I år 

ses der derimod ingen forskel mellem kønnene. Som tidligere år er det ”at 

undgå sprøjterester i frugt og grønt”, der igen i år nævnes af flest. Men på 2. 

pladsen finder vi begrundelsen ”at skåne miljø og drikkevand” og på 3. pladsen 

finder vi ”bidrager til øget dyrevelfærd”. Parametre, der begge indeholder et 

mere ’udadrettet’ ansvar, forstået sådan, at man ved at købe økologisk støtter 

noget, der er godt for andre end én selv.  

lægger særligt vægt på 
kriteriet ”Etisk 
forsvarligt”, når de 
køber fødevarer. Blandt 
trendsætterne er det 
hver tredje 

18% 
lægger særligt vægt på 
kriteriet ”Økologisk”, 
når de køber fødevarer. 
Blandt trendsætterne er 
det knap halvdelen 
 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 

36% 
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Aspektet omkring dyrevelfærd er da også et vigtigt emne, som er værd at kigge 

nærmere på. Især blandt trendsætterne er der en aktiv stillingtagen til 

dyrevelfærd, og bevidstheden om ’et værdigt dyreliv’ er noget, vi ser vil fylde 

mere og mere hos forbrugeren. Det drejer sig her især om tanken om 

muligheden for – og friheden til – at leve et dyreliv, der er værd at leve – i dyrets 

perspektiv, og under forhold, hvor de har frihed til at følge deres natur. Det er 

her vigtigt at huske, at god dyrevelfærd også kan ønskes i sig selv og 

sideløbende med ønsket om f.eks. at undgå sprøjtemidler i natur og krop. Og 

de, der fravælger ’økologi’-mærket pga. pris eller andre faktorer stadig kan have 

et ønske om et godt dyreliv, der er værd at leve i dyrenes perspektiv. Derfor er 

det vigtigt også at se på definitionen og opfattelsen af god dyrevelfærd separat 

fra en økologi-kontekst. God dyrevelfærd er nemlig en parameter, som også 

konventionelle landbrug kan levere på. 

 

Stadig er dyrevelfærd ikke afgørende for majoriteten ved valg af fødevarer, og 

aspekter som pris, god smag og kvalitet vil for majoriteten givetvis altid fylde 

mere end hensyn til dyrevelfærd. Men blandt helt almindelige danskere er der 

en bekymring over dyrevelfærden i fødevareproduktionen, som ulmer under 

overfladen. Bekymringer, der både beror på viden om faktiske forhold men i høj 

grad også baseres på misforståelser og myter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begrunder køb af 
økologi med ” det 
skåner miljø og 
drikkevand” 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 

38% 
begrunder køb af 
økologi med ”det 
bidrager til øget 
dyrevelfærd” 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 

34% 

svarer, at de tænker 
en hel del over 
dyrevelfærd og er 
generelt bekymret  26% 
svarer, at de af og til 
tænker over dyrevelfærd 
og er lidt bekymret 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 44% 
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I detailhandlen ser vi flere og flere tiltag på dyrevelfærdsagendaen. Det 

tydeligste eksempel i år har været detailhandlens afstandtagen til buræg. Et 

tiltag, der har ramt buræg-producenterne som en tsunami og som afspejler den 

voksende bevidsthed om dyrevelfærd blandt forbrugerne. Også mærker med 

fokus på dyrevelfærd (som f.eks. Løgismose fritgående kylling og Friland) har 

vind i sejlene, og vi forventer, at efterspørgslen vil stige blandt fremtidens 

forbrugere. Med tanke på, at danskerne søger mod måltidsløsninger, der kan 

spare tid i en travl hverdag er der gode muligheder for at tænke dyrevelfærd ind 

i udviklingen af nye færdigretter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere køber Fairtrade – og de gør det oftere 

I det ansvarlige forbrug ligger også en anden dimension, nemlig tanken om, at 

produktion og handel skal ske på ordentlige vilkår for alle involverede – også 

mennesker. Med en stigende bevidsthed om de produktionsvilkår, der eksisterer 

for mennesker i produktionsapparatet, forventer vi en større opmærksomhed 

mod mærker, der indikerer ’en fair behandling’. Og dette drejer sig ikke kun om 

’fair trade’ forbundet med handel med varer uden for Europa, hvor bønder skal 

kunne leve af at producere varer til den vestlige verden. Fokus retter sig mere 

og mere til også at omfatte ’en fair behandling’ og ordentlige arbejdsforhold 

herhjemme, hvor der kan være uretfærdige og/eller uhensigtsmæssige vilkår, 

der kan forvride konkurrencen og skabe urimelige fordele for den vindende part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ligger også forventningen om en større forståelse for og accept af den 

prisforskel, der kan være mellem fødevarer produceret under forskellige 

kvalitetskrav og metoder. Ser vi f.eks. på forskellen mellem økologiske og 

konventionelle landbrug, er de økologiske landbrug underlagt skrappere krav og 

ville ’helt sikkert’ eller 
’sandsynligvis’ købe en 
færdigret, hvor det 
anvendte kød har en 
særlig god dyrevelfærd, 
såfremt det var let 
tilgængeligt og til en 
pris, man finder rimelig  
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 

35% 

lægger særligt vægt på 
kriteriet ’fair indkomst til 
bonden / arbejderen’ ved 
køb af fødevarer. Blandt 
trendsættere er det 30% 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 

18% 
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dermed større omkostninger – og derfor vil opfattelsen i stigende grad vendes 

til, at det så også kun er fair, at varen koster mere. Det samme ser vi kunne 

gøre sig gældende ved landbrug, der har gjort ’god dyrevelfærd’ eller ’minimal 

klimapåvirkning’ til en mærkesag og tilvalgsparameter. Har man gjort noget 

særligt, der tilfører produktet værdi og koster mere i produktionen af fødevaren, 

er det også fair, at prisen er højere.   

 

Bevidstheden om uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning vil også dreje sig 

om de små producenter, der skal kunne producere på fair vilkår og ikke blive 

tromlet af store giganter – og slet ikke udenlandske. Heri ligger også den større 

præference for lokale, danske varer og et fokus mod ’den lokale landmand’, 

som man gerne vil støtte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kigger vi specifikt på Fairtrade-mærket, nævner 10 pct. af deltagerne i 

undersøgelsen Fairtrade som det allerførste, når man spørger dem om, hvilke 

mærker, de kan komme i tanke om, der garanterer en vis etisk eller 

miljømæssig standard. Ved hjulpet kendskab svarer 64 pct., at de kender 

mærket ’godt’ og 53 pct. mener, at mærket har ’høj troværdighed’. Der har 

samtidig været en markant stigning i andelen, der svarer, at de køber Fairtrade-

mærkede varer hver 14. dag eller oftere. Hvor det i maj 2015 var 24 pct., der 

svarede, at de købte Fairtrade hver 14. dag eller oftere, er det i 2016 steget til 

hele 36 pct. 

 

 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer 2015 (base 1005) og 2016 (base 1022) samt Epinion for Landbrug & Fødevarer 

2014 (base 1013) 
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Det forbindes især med værdierne ’ansvarlighed’ og ’god samvittighed’ og de 

oftest nævnte motivationer bag at købe Fairtrade-mærkede varer er at det: 

’sikrer bønder og arbejdere en fair pris for råvaren’, ’sikrer bedre arbejdsvilkår til 

bønder og arbejdere’, samt at det ’støtter mennesker i fattige lande’. 

 

Fødevarebranchen kan være med til at fremme dette fokus på produktionsvilkår 

og menneskene i produktionskæden ved at synliggøre og fortælle om den 

danske fødevareproduktion og de mennesker, der hver dag arbejder for at sikre 

kvalitet, gode arbejdsvilkår og et værdigt dyreliv i fødevareproduktionen. 

Fødevarevirksomheder kan arbejde for at sikre et nøgternt, ærligt og 

velinformeret blik på de positive tiltag, som landbruget har foretaget og fortsat 

foretager for at fremme fødevarekvalitet og dyreliv i de danske stalde – også 

inden for konventionelle landbrug.  
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#6 BÆREDYGTIGHED: BALANCE I ’REGNSKABET’ 
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I direkte forlængelse af trenden om et ansvarligt forbrug vil vi se en voksende 

bevidsthed om aspekter, der bidrager til mere bæredygtighed. Historier i 

medierne har skabt bekymring og tvivl om ’verdens tilstand’. Der er i stigende 

grad bekymring om klimapåvirkninger og drivhuseffekt udløst af en stigende 

CO2 udledning. Samtidig hører forbrugerne jævnligt om bekymringer om, 

hvorledes vi om få år skal lykkes med at brødføde 9 mia. mennesker.  

 

Disse bekymringer har, kombineret med den økonomiske krise, været 

medvirkende til et større fokus på at udvise mere mådehold og udnytte de 

sparsomme ressourcer bedre, end hvad tilfældet er i dag. Hermed kommer et 

opgør med ’køb og smid væk – kulturen’, hvor det bliver vigtigere at forbruge 

smartere frem for mere. Det giver forbrugeren en følelse af at tage ansvar og 

medvirke aktivt til at tackle de mange udfordringer, der ses på globalt plan. Vi 

forventer, at danskerne fremadrettet vil have større fokus på at købe mindre 

mængder for dermed at undgå overforbrug. Samtidig vil danskerne i højere grad 

kigge på, om der er steder i forbruget, hvor der kan skæres ned. 

 

’Begrænsningens kunst’ er lige nu noget, vi især aflæser blandt trendsætterne i 

vores undersøgelser. Denne gruppe er meget fokuserede på bæredygtighed og 

har en forbrugeradfærd, hvor de forsøger at minimere deres eget spild af 

ressourcer bedst muligt. Selv om danskernes madforbrug vil falde og der vil 

blive fokuseret på at bruge maden bedre, er der ikke meget, der tyder på, at der 

vil blive brugt færre penge på mad. Snarere handler det om at købe en bedre 

kvalitet – og give sig selv lov til at nyde mere. Heri ser vi også trenden om ’ren, 

rigtig mad’, hvor man hellere vil nyde små mængder økologisk smør frem for 

fedtreducerede, smørbare varianter eller en lille mængde fuldfed piskefløde i 

sovsen frem for en hel pakke flødeerstatning. 

 

Forbrugerne efterspørger løsninger til et mere bæredygtigt forbrug. Og de 

efterspørger samtidig ansvarstagen hos producenter og detailhandel. 

Fortællinger om, hvordan der arbejdes på at forbedre bæredygtigheden ved 

fødevarer gennem nye udviklinger og innovation vil møde stigende interesse 

blandt forbrugerne. Det kan eksempelvis dreje sig om et mere effektivt 

ressourceforbrug, minimering af spild, emballageforbrug, vedvarende energi, 

minimal miljøbelastning og bedre dyrevelfærd. I en ny undersøgelse svarer 

knap hver fjerde, at bæredygtighed er ét af de kriterier, de lægger særligt vægt 

på ved valg af fødevarer. Her er det især de 25-34 årige, danskere bosat i 

Region Hovedstaden og de, der har holdninger svarende til arketypen 

Idealisterne, som lægger særligt vægt på ’bæredygtighed’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameteren ’Bæredygtighed’ fremstår i undersøgelsen på en 11. plads, 

overgået af parametre som ’Økologisk’, ’Dansk produceret’, ’Sundt’ og ’God 

lægger særligt vægt 
på ’bæredygtighed’ 
ved valg af fødevarer 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, maj 2016 23% 
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smag’. Det er dermed ikke en faktor, som flertallet tager i med i betragtning. 

Dog skal dette ikke ses som et udtryk for, at bæredygtighed ikke er vigtigt for 

flertallet, blot at flertallet ikke lægger særligt vægt på netop denne faktor relativt 

i forhold til de andre faktorer på listen.  

 

Vi ved fra andre analyser, at begrebet ’bæredygtighed’ for de fleste forbrugere 

ikke er en helt entydig valgparameter, og at det som forbruger derfor kan være 

svært at navigere efter dette ved valg af fødevarer. Som minimum omfatter 

begrebet dog forskellige etiske og miljømæssige perspektiver. I denne 

undersøgelse svarer trendsætterne oftere end andre, at de lægger særligt vægt 

på aspekter som ’Økologisk’, ’Etisk forsvarligt’, ’Ingen kemi’ og ’Fair indkomst til 

bonden/arbejderen’ ved valg af fødevarer, snarere end fællesbetegnelsen 

’Bæredygtigt’. Dette resultat fortolker vi således, at aspekter, der for forbrugeren 

kan være med til at definere noget som mere bæredygtigt, bliver vigtigere 

fremover.  

 

Det er her samtidig vigtigt at slå fast, at fortællinger om bæredygtighed ikke 

handler om et endegyldigt, opnåeligt mål, hvor man herefter som virksomhed 

kan slappe af. I en ny kvalitativ analyse blandt arketypen Idealister gennemført 

af Landbrug & Fødevarer lærte vi, at begrebet ’bæredygtighed’ for den 

’bæredygtigheds-interesserede’ forbruger netop ikke er en stationær enhed, 

som man som virksomhed kan nå i mål med – og f.eks. blive certificeret inden 

for. I stedet handler bæredygtighed om et kontinuerligt arbejde hen mod en 

produktion, der belaster miljø, klima, dyr og mennesker mindst muligt. Her er 

der plads til fejl, mangler og steder, hvor man er ’uperfekt’ – og der er altid plads 

til forbedringer efterhånden som den teknologiske udvikling og ny videnskab 

muliggør endnu bedre udnyttelse af ressourcer og endnu smartere produktion. 

Så længe man er ærlig i sin fortælling omkring udfordringer og målsætninger – 

og sætter konkret tidsramme på løsningen af udfordringerne – vil forbrugerne 

acceptere det. For bæredygtighed er en udfordring for alle produktioner, 

økologiske såvel som konventionelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slide fra konklusionerne i den kvalitative undersøgelse om bæredygtighed 
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Mindre mad – mindre spild 

Et større fokus på bæredygtighed, mådehold og bedre udnyttelse af ressourcer 

kommer bl.a. til udtryk ved en større orientering hen mod at undgå madspild. 

Forbrugerne er efterhånden blevet mere bevidste om etiske aspekter og 

økonomiske såvel som miljømæssige konsekvenser ved at smide mad ud, og 

ønsker flere strategier og tiltag til at forhindre dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spild af mad, der kunne have været spist, er et problem ikke blot i Danmark 

men også i udlandet. Ifølge FAO bliver godt en tredjedel af den globale 

fødevareproduktion ødelagt eller spildt hvert år – i udviklingslande sker dette 

spild oftest i fødevareproduktionen, mens 40 pct. af spildet i Europa og 

Nordamerika sker hos forbrugerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det stigende fokus på madspild er drevet af en større bevidsthed om ikke bare 

ressourcetab for alle parter, men også unødig belastning på miljøet og de 

økonomiske konsekvenser – ikke mindst for forbrugerens egen pengepung. I 

forlængelse heraf er der samtidig en række etiske og moralske aspekter koblet 

til madspild i form af bevidstheden om hungersnød andre steder i verden og et 

ønske om strategier til at brødføde den stadigt voksende befolkning.  

 

Fødevarerne spildes gennem hele processen fra jord til bord, hvilket omfatter 

både spild hos virksomhederne, men også i de danske husholdninger. 

Landbrug & Fødevarer estimerede i 2014 på baggrund af tal fra Danmarks 

Statistik samt den meget omfattende WRAP analyse i Storbritannien, at en 

gennemsnitlig dansk familie med to voksne og to børn smider mad ud for mere 

end 7.000 kr. om året.  

 

 

 

 

 

er enige eller helt enige i 
udsagnet ”Jeg bliver 
mere og mere 
interesseret i at undgå 
husstandens madspild” 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 

83% 

af madspildet i Europa 
og Nordamerika sker hos 
forbrugeren 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 40% 

af værdien af 
forbrugernes indkøb af 
fødevarer bliver smidt ud 
 
Kilde: WRAP, UK 14% 



 

Side 53 af 71 
 

Middagsrester udgør her den største andel af forbrugernes madspild og næst 

efter dette kommer friske grøntsager. Generelt er risikoen for madspild større 

ved frugt og grønt end andre dagligvarer, da de jo er letfordærvelige varer. Her 

skal der altså ikke mange impulskøb eller flerstyktilbud til, førend forbrugeren 

har mere end han/hun kan nå at bruge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et godt eksempel på tiltag til at forhindre madspild, der er blevet taget godt imod 

af forbrugerne er supermarkedet Wefood drevet af Folkekirkens nødhjælp. I 

Wefood butikkerne sælges varer, der ikke kan sælges til fuld pris i andre 

forretninger, fordi varen er tæt på udløbsdatoen eller emballagen er beskadiget. 

Kunderne kan købe maden til halv pris, og overskuddet går til verdens fattige. 

'Too Good To Go' er et andet eksempel, som har oplevet stor succes. Det er en 

app, hvor man kan bestille overskydende mad, som ellers ville være blevet 

smidt ud ved lukketid fra lokale restauranter, caféer, hoteller, dagligvarebutikker 

og bagerier. Maden sælges til billige priser og kan hentes lige før lukketid. Bl.a. 

kæder som Kvickly og Rhein van Hauen bakker op om 'Too Good To Go', og 

ifølge DRs hjemmeside har flere end 800.000 downloadet madspilds-app'en 

siden dens lancering. 'To Good To Go' har på kun ét år har etableret sig uden 

for Danmark i lande som Storbritannien, Frankrig og Tyskland og har solgt i 

omegnen af 500.000 måltider.  

 

 

Nye krav til emballagen – er løs-salg løsningen? 

Den større bevidsthed om et bæredygtigt forbrug stiller en række krav til 

emballagen. Først og fremmest vil der komme større fokus på materialevalget, 

hvor det bliver vigtigere for forbrugeren, at materialet er biologisk nedbrydeligt 

og uden brug af for mange farvestoffer. Et eksempel på et produkt, hvor 

biologisk nedbrydeligt materiale gøres til en differentieringsparameter er 

begrunder brugen af 
måltidssalater med ”det 
er en god måde at undgå 
madspild på” 
 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, juni 2016 

28% 
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eksempelvis Nespresso-kapsler fra Peter Larsen, som er lavet af fibre fra 

sukkerrør. Dette bevirker, at de er komposterbare og vil være nedbrudt efter ca. 

12 uger. 

 

 
 

Der stilles samtidig spørgsmålstegn ved mængden af emballage, der bruges pr. 

fødevare. Forbrugerne er blevet mere bevidste om mængden af skrald fra 

husholdningsaffald og vil irriteres over emballage, der opleves som overflødig. 

Særligt brugen af plastic kompromitterer her oplevelsen af naturlighed og 

friskhed. Det kan eksempelvis være svært for forbrugeren at acceptere, at den 

økologiske grøntsag er pakket ind i plastic, når nu den konventionelle ikke er. 

Og der sættes spørgsmålstegn ved det ansvarlige og bæredygtige i at købe og 

konsumere drikkevand emballeret i plasticflasker. En genopfyldelig drikkedunk 

med rent vand fra hanen et det nye sort. 

 

I 2016 åbnede Danmarks første emballagefri supermarked, LØS Market, på 

Vesterbro i København. Åbningen var længe ventet, og på åbningsdagen var 

butikken fyldt med mennesker, der alle ville se og prøve det nye koncept. 

Målsætningen for LØS Market er, at 99,9 pct. af dagligvarerne i butikken skal 

være økologiske og helst komme fra lokale producenter, så transporttid 

mindskes. Butikken sælger tørvarer som gryn, mel, bønner, sukker, pasta og 

linser og flydende varer som rød- og hvidvin, olie, eddike, honning og sæber. 

Det hele sælges fra store beholdere, så kunderne kan købe lige præcis den 

mængde, de vil. Der er genanvendelige beholdere som eksempelvis 

glaskrukker og stofposer til salg i butikken, og komposterbare poser står til 

rådighed. Forbrugerne kan samtidig tage egne flasker og beholdere med, og 

der er et pantsystem til vin- og olieflasker i butikken.  

 

 
Fra AOK.dk 
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Den store opmærksomhed og før-åbning opbakning, som konceptet mødte 

skyldes, at det italesætter forbrugerens store irritation ved emballageforbruget i 

fødevareproduktionen. Emballagen opfattes som unødvendig, noget som blot 

bidrager til mere affald. Imidlertid er det ikke helt så ligetil, idet emballage tit har 

den nødvendige funktion, at den bidrager til ikke blot fødevaresikkerhed, bedre 

hygiejne men også netop mindre madspild, da holdbarheden forlænges. Frugt 

og grønt holder sig eksempelvis bedre i plastemballage, end når det ikke er 

emballeret.  

 

Selv om det kan diskuteres, hvor bæredygtigt emballage-fri mad egentlig er, er 

der ingen tvivl om, at den emballagefri idé, som det konceptualiseres gennem 

LØS Market, møder et behov for differentiering i portionsstørrelser som en 

måde at undgå madspild. Efterspørgslen efter individualiserede portions-

størrelser er en tendens, vi især kan se blandt trendsætterne, der foretrækker 

muligheden for at tilpasse mængden af mad til det konkrete behov i en given 

situation. Muligheden for mindre og endda individuelt tilpassede portioner giver 

samtidig god mening, når vi tager tendenserne inden for husstands-

sammensætning med i betragtning. Med de traditionelle familiemønstre i opbrud 

og den voksende andel af husstande med kun én person taget med i 

betragtning, bliver nødvendigheden af portionsinddelinger, forskelligartede 

pakkestørrelser og muligheden for at få individuelle portioner emballeret direkte 

i butikken større. Forbrugeren ønsker ikke masse-køb, da man måske ikke når 

at spise det hele, før datoen udløber. Så hellere kunne købe mindre portioner 

og dermed undgå madspild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billeder fra Miljøstyrelsens Idékatalog om design af fødevareemballage, der kan mindske madspild 

 

Samtidig vil der være brug for, at produktudvikling medtænker forsvarligt 

genluk-funktionalitet på emballagen. Hermed kan maden gemmes til senere, 

hvor resten kan anvendes. Især inden for fødevarekategorier, hvor det kan 

være omkostningstungt at tilbyde individualiserede pakkestørrelser, vil det være 
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et væsentligt differentierings-parameter i stedet at kunne tilbyde optimal genluk-

funktionalitet. 

’Bæredygtighed’ rummer mange forbruger-dilemmaer  

Som ovenstående eksempel med emballagefri fødevarer også afslører, er det 

for forbrugeren ikke helt ligetil at forbruge bæredygtigt. Det kan ikke blot være 

svært at gennemskue det bæredygtige aspekt ved forskellige produktions-

former. Der er samtidig en række dilemmaer forbundet med ønsket om et mere 

bæredygtigt forbrug, hvor den enkelte forbruger kan være udfordret på vidt 

forskellige måder. Der vil foregå mange ’trade-offs’ og den enkelte kan her 

agere vidt forskelligt alt efter, hvad vedkommende betragter som vigtigst ud fra 

personlige motiver og interesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsket om at forbruge bæredygtigt blotlægger f.eks. det spændende dilemma 

for forbrugeren, om man skal vælge udenlandsk økologisk eller dansk 

konventionelt? Reduktion af transporttid vil i stigende grad blive en del af 

bæredygtigheds-dagsordenen, og det er noget, de danske forbrugere vægter 

højt. Dette kan komme konventionel dansk fødevareproduktion til gode, da 

denne opleves mere bæredygtig end udenlandsk økologi, som er transporteret 

over store afstande og dermed kan betragtes som mindre bæredygtige ud fra 

tankegangen om at minimere CO2 aftryk. I afvejningen af for og imod kan flere 

parametre spille ind for forbrugeren: Er man motiveret af ønsket om at undgå 

sprøjterester i frugt og grønt ud fra egen sundhed, kan man foretrække den 

økologiske agurk fra Spanien. Er man omvendt mere motiveret af, at produktion 

og distribution belaster miljøet mindst muligt kan en konventionel grøntsag fra 

Danmark vælges i stedet pga. den kortere transport og den generelle tillid til 

dansk fødevareproduktion. I denne optik kan konventionel fødevareproduktion 

af forbrugeren blive betragtet som et mere ansvarligt og bæredygtigt valg. 

 

Et andet dilemma vedrører ønsket om at minimere madspild – hvor man 

samtidig ønsker, at varen er ren, ’rigtig’ og frisk. Det kan f.eks. være svært at 

vælge varer, der er tæt på udløbsdatoen, hvis man samtidig er i tvivl om 

produktets kvalitet og friskhed. Vælges kødpakken, der har dags dato som 

sidste anvendelsesdag - eller den friskere kødpakke, der kan holde sig fem 

dage frem? Her kan ønsket om friske varer, der ser ud ’som de skal’, trumfe 

”Der er forskellige dilemmaer, når jeg 
handler, f.eks. dyreetik og vandmiljø. 
Etik er meget vigtigt for mig, her tænker 
jeg især på dyrevelfærd, mens 
økologisk grønt mest handler om min 
egen sundhed. Og min egen sundhed 
er mindre vigtigt stillet over for at det 
ikke skal transporteres over store 
afstande. Så hellere lokalt 
konventionelt.” 
 
Citat fra kvalitativ undersøgelse om Idealisters 
holdninger til bæredygtighed, Landbrug & Fødevarer 
nov 2016 
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ønsket om ikke at spilde mad, især hvis forbrugeren kobler de friskere varer til 

en højere grad af kvalitet og fødevaresikkerhed. Samtidig er der et vigtigt aspekt 

omkring en ofte udifferentieret pris på datovarer vs. helt friske varer, som kan 

demotivere nogle forbrugere fra at vælge vare, der er tæt på deres udløbsdato. 

Derfor gennemføres i år et projekt om muligheden for dynamiske stregkoder, 

hvor prisen automatisk sættes ned på varer, der er tæt på udløbsdatoen.  

 

Et tredje spændende forbrugerdilemma 

vedrører ønsket om optimal udnyttelse af 

jordens ressourcer, kombineret med en 

verden med økologisk sprøjtemiddel-fri 

produktion. En verden, hvor man ikke 

forbruger mere, end at det kan hænge 

sammen også for fremtidens generationer. 

Her lærte vi i den kvalitative undersøgelse, 

at økologi af den bæredygtigheds-

interesserede forbruger automatisk opfattes 

som mere bæredygtigt. Men faktum er, at 

udbyttet i økologisk produktion er mindre. 

Således skal der bruges mere areal på at 

producere den samme mængde fødevarer – 

noget der ikke helt stemmer overens med 

bekymringer om befolkningstilvækst, hvor 

flere og flere skal deles om jordens knappe 

ressourcer. Herunder hører også dilemmaet 

om GMO, som forbrugerne tager skarpt 

afstand fra. Det opleves som skræmmende 

og unaturligt, med uigennemskuelige 

konsekvenser for både krop og natur. Dog 

kan det vise sig at være løsningen på 

udfordringen med at skulle brødføde jordens 

befolkning, hvis eksempelvis planter 

genetisk modificeres til at kunne yde mere. 

Aspekter som disse udfordrer dog forbru-

gerens idé om bæredygtighed, da det, som 

opleves som forkert og unaturligt, kan vise 

sig at være en mere bæredygtig og ansvarlig 

måde at producere på.  

 

De mange aspekter ved bæredygtighed kombineret med de mange 

forbrugerdilemmaer forbundet med at have et bæredygtigt forbrug og en 

bæredygtig fødevareproduktion, gør begrebet diffust og svært at navigere efter. 

Der er som minimum knyttet forskellige etiske og miljømæssige perspektiver til 

begrebet, men tolkningen af, hvad der er etisk og/eller miljømæssigt ’rigtigt og 

forkert’ kan have mange facetter. Der er derfor brug for italesættelse af 

begrebet, så ’bæredygtighed’ rykkes fra at være ’fluffy’ og ’fri fortolkning’ til 

konkret og forståeligt.  

oBizMedia på nursedegree.net 
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Protein har i flere år været i forbrugernes søgelys og vil være fortsat noget, som 

danskerne gerne vil spise mere af. Under trenden om holistisk sundhed fortalte 

vi om, at der begynder at komme mindre fokus på næringsstoffer, men faktum 

er, at hver tredje tænker over at spise mere protein – hvilket er langt flere, end 

for de andre næringsstoffer, som blev medtaget.  

 

 

 

 

 

 

 

I tidligere undersøgelser har vi lært, at protein anses for at være det vigtigste 

næringsstof. Begrundelsen er, at det bidrager til mæthed og vedligeholdelse af 

kroppen, hvor flere deltagere i kvalitative undersøgelser eksempelvis har 

forbundet proteiners egenskaber med at være ”kroppens byggesten”.  

 

Adspurgt anser flertallet kød og æg som de kategorier, der bidrager til 

proteinindtaget. I et forbrugerlandskab, hvor hver tredje er orienterede mod at få 

protein nok, burde kød således have kronede dage. Men der er kommet et 

opbrud i tanken om, hvor proteiner i maden skal komme fra, og det ferske køds 

position som dét, der definerer aftensmaden, er derfor truet. Kødet er for mange 

begyndt at miste fodfæste som det bærende element i aftensmåltidet og indgår i 

stedet i stigende grad på lige fod med grøntsager og andet tilbehør. Flere og 

flere forbrugere har dage, hvor de begrænser eller helt fravælger kød i 

aftensmaden. I en ny undersøgelse svarer halvdelen af deltagerne, at de har 

minimum én dag om ugen, hvor der ikke indgår hverken kød, fjerkræ, fisk eller 

skaldyr i aftensmaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er danskerne ikke alene. Ifølge Innova Market Insights er især de tyske 

forbrugere frontløbere inden for trenden med at vælge at have dage, hvor der 

ikke indgår kød i aftensmaden. Men også forbrugere i Storbritannien og USA 

har eksempelvis store andele, der fravælger kød minimum én dag om ugen.  

 

tænker over at spise 
mere protein  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 34% 

har en dag om ugen, 
hvor der ikke indgår 
kød, fjerkræ fisk eller i 
aftensmaden 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 

51% 
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Kilde: Innova Market Insights 

 

Hele 69 pct. af deltagerne i Innovas undersøgelse i Tyskland svarer, at de har 

kødfri aftensmad minimum én gang om ugen. 34 pct. blandt deltagere i 

Tyskland – dvs. hver tredje deltager i Innovas undersøgelse – svarer, at de har 

reduceret deres forbrug af kød inden for de seneste to år. I Storbritannien er det 

53 pct. og i USA er det 38 pct., der efter eget udsagn har minimum én dag om 

ugen, hvor der ikke indgår kød i aftensmaden.  

 

I Landbrug & Fødevarers undersøgelse svarer 17 pct., at de efter egen 

opfattelse spiser mindre kød nu i forhold til for et år siden. Og det er særligt 

blandt de helt unge, der ses en tendens til, at kødet spiller en mindre rolle i 

aftensmaden. Hele 61 pct. blandt 18-24 årige i undersøgelsen svarer således, 

at de har én eller flere dage, hvor der ikke indgår kød, fjerkræ, fisk eller skalddyr 

i aftensmaden. 28 pct. blandt de 18-24 årige svarer, at de efter egen opfattelse 

spiser mindre kød nu i forhold til for et år siden. Dette er blot endnu mere 

udbredt blandt trendsætterne hvilket peger på, at flexitar-adfærden vil vinde 

endnu mere frem. Selv om salgstal hjemme i Danmark endnu ikke peger på et 

voldsomt fald i kødforbruget, tyder noget således på, at kødforbruget vil falde 

fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

Et angreb fra flere fronter 

Kød-kategorien er udfordret ud fra flere forskellige problemstilligner, og det er 

derfor ikke entydigt, hvad den enkeltes begrundelse er for at skære ned på 

kødforbruget. Det kan være en kombination af flere motiver, eller det kan være 

et enkelt motiv, der vejer tungt.  

 

spiser efter egen 
opfattelse mindre kød 
nu i forhold til for et år 
siden  
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 

17% 

Figur 8: 
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udsagn har 
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Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved både de sundhedsmæssige, de 

bæredygtige og de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved kød i flere 

sammenhænge. Innova Market Insights fortæller om, at der på tværs af lande 

ses en stigende bekymring over kødproduktionens miljømæssige påvirkning 

såvel som de forhold for dyr, der eksisterer i fødevareproduktionen. Bl.a. har 

WHO for nylig i en rapport sat spørgsmålstegn ved forarbejdet køds sundhed, 

herunder kædet forarbejdet kød sammen med en forhøjet risiko for bestemte 

kræftformer. I Danmark har Etisk Råd for nyligt italesat muligheden for en afgift 

på oksekød og på verdensplan har dokumentaren ’The Cowspiracy’ rystet 

forbrugerne med deres kritiske – og noget kreative – lup på sat kødproduk-

tionens miljøpåvirkning. Leonardo DiCaprio’s speak, nogle stærkt forvrængede 

grafer og tal baseret på tvivlsomme kilder skaber indtrykket af, at verden er på 

vej ud over kanten, hvis forbrugerne fortsat ønsker at spise kød. Kombineret 

med bekymringer over dyrenes forhold i kødproduktionen er dette med til at 

påvirke forbrugeren til et ønske om at reducere sit kødforbrug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra Cowspiracy.com 

 

I Landbrug & Fødevarers undersøgelse blev de deltagere, der svarede at de 

efter egen opfattelse spiser mindre kød nu i forhold til for et år siden samtidig 

spurgt om, hvad årsagerne var hertil. Her var den hyppigst nævnte årsag til at 

spise mindre kød nu i forhold til for et år siden ’et ønske om at leve sundere’. 

Det er især mænd, der svarer dette, her er andelen på 64 pct., mens den for 

kvinder er på 48 pct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016. Base 170 (de, der svarer, at de spiser mindre kød nu i forhold til for et 

år siden) 
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På 2. pladsen finder vi ’spare penge’ efterfulgt af ’hensyn til klimaet’ og 

’bekymringer om dyrevelfærd’. Det er især yngre forbrugere, der begrunder et 

mindre kødforbrug med ønsket om at spare penge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dog er det her vigtigt at holde sig for øje, at selv om ’at spare penge’ er den 

næst-hyppigst nævnte årsag til at skære ned på kød, handler det ikke 

nødvendigvis om et ønske om at spare penge på mad i det hele taget. Snarere 

handler det om at kunne frigive midler til at kunne købe bedre kvalitet inden for 

kød i mindre mængder. Bedre kvalitet kan for forbrugeren betyde flere ting, men 

dækker ofte over aspekter som god dyrevelfærd og økologi. Blandt de unge er 

der ligeledes markant flere end andre aldersgrupper, der svarer ’bekymringer 

om dyrevelfærd’, mens de i mindre grad end andre begrunder det mindre 

kødforbrug ud fra sundhedshensyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny kvalitativ undersøgelse viser samtidig, at selv om tanker om 

bæredygtighed og sundhed primært driver trenden om mindre mængder kød, 

spiller en åbenhed mod anderledes madkulturer også en rolle. Forbrugerne er 

blevet mere åbne for at spise mad fra mange forskellige madkulturer, til 

eksempel indisk mad, hvor fersk kød spiller en mindre rolle i retternes 

sammensætning. Hermed er kød ikke blot udfordret ud fra forbrugeres 

bekymringer om bæredygtighed, klima, dyrevelfærd eller sundhed. For nogles 

vedkommende kan et reduceret kødforbrug simpelthen være et udtryk for, at 

man tilvælger spændende retter fra andre madkulturer snarere end at fravælge 

kød.  

Hvad gør forbrugeren i stedet? 

Vegetar-produkter er ikke længere en niche i fødevareproduktionen. Inden for 

Vesteuropa alene er der sket en fordobling i lanceringerne af vegetarisk 

baserede alternativer til kødprodukter fra 2011 til 2015. Her har den 

gennemsnitlige årlige vækst i antallet af lanceringer ligget på 24 pct. Det er 

særligt mejeriprodukter og plantebaserede fødevarer, der bruges som 

blandt de 18-34 årige 
begrunder deres mindre 
kødforbrug med ”spare 
penge på madbudgettet” 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 

40% 

blandt de 18-34 årige 
begrunder deres mindre 
kødforbrug med 
”bekymringer om 
dyrevelfærd” 

 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, marts 2016 

36% 
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ingredienser i stedet for kød. Både Innova Market Insights og Euromonitor 

International peger på især plantebaseret protein som soya, hvede, ærter og 

linser samt mejeriprodukter og valle som en stor konkurrent til det ferske køds 

nuværende position. Særligt mejeriprodukter har i Danmark for alvor taget 

ejerskab på protein-agendaen de seneste år, og i Danmark det er især skyr, der 

har været med til at sætte fokus på mejeriprodukter som en god proteinkilde.  

 

Det er dog samtidig interessant, at det for forbrugeren ikke er helt ligegyldigt, 

hvor proteinet kommer fra. Forbrugernes ønske om gennemsigtig, ren og 

ukompleks mad betyder en præference for fødevarer, hvor proteinet 

forekommer naturligt. Her ser vi igen ønsket om ’ren og ægte mad’, hvor fokus 

på den naturlige fødevare (som den måtte forekomme i naturen) er i fokus.  

 

 
Kilde: Innova Market Insights 

 

Blandt tyske forbrugere i Innovas undersøgelse er det især mejeriprodukter og 

æg, der foretrækkes som gode kilder til protein. Og netop æg virker da også til 

at have en lys fremtid forude. Især unge spiser mange æg og svarer, at de 

inden for det seneste år har øget deres forbrug af æg. Samtidig opleves æg 

som en god kilde til protein og mæthed og i en ny undersøgelse erklærer 

flertallet sig enige i, at æg er en god måde at blive mæt på ved kødfrie dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af andre kilder til protein kan nævnes quorn, som vi nævnte under kapitel 4 om 

’Fri for’ fødevarer, og der forskes intenst i udviklingen af køderstatnings-
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30% 

32% 

33% 

47% 

49% 

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

Linser

Nødder

Ærter

Bønner

Æg

Mejeriprodukter

er enige eller helt enige i 
udsagnet ”Æg kan 
erstatte kød i måltider 
 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, nov. 2016 
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produkter, hvor produktet føles og smager som kød. Til eksempel kan her 

nævnes Impossible Food, der har lanceret en burger, som de siger føles og 

smager som ’the real thing’ – blot er denne fuldstændig plantebaseret.  

 

 

 
Billeder og tekst fra impossiblefoods.com 

 

Trendsættere har i kvalitative undersøgelser for Landbrug & Fødevarer også 

nævnt alger som spændende ny ingrediens. Samtidig kigger fødevare-

producenter lige nu nærmere på muligheden for at bruge insekter som kilde til 

protein, da dette er en meget bæredygtig proteinkilde. Her i Danmark har de 

første ’insektfarme’ set dagens lys, men selv om dette også kan betragtes som 

en naturligt baseret kilde til protein, er det næppe noget, der vil få vind i sejlene 

hos de danske forbrugere inden for de næste par år. Stadig er det et felt, som 

der forskes i, og man kan godt forestille sig, at protein udvundet af insekter 

snart vil se dagens lys som ingrediens i produktionen af fødevarer – om ikke i 

forbrugernes mad så i den mad som dyr i fødevareproduktionen fodres med. 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3scLH_7TRAhWC3CwKHXmAC4QQjRwIBw&url=http://www.cnbc.com/2016/07/29/impossible-burger-our-test-tube-meat-tastes-great.html&psig=AFQjCNFwU8SMK9JL-ra5raP3m-lkrjvNog&ust=1484049012880505
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Vi har de senere år peget på en stigende tendens til, at flere og flere 

forbrugerne går op i mad, ernæring og ikke mindst madlavning. Denne tendens 

vil kun fortsætte i 2017. Og dette er noget, der ikke kun sker i Danmark, men er 

en del af en global tendens. Forbrugergruppen ’foodies’ er da også en 

international betegnelse, der dækker over forbrugere, der betragter mad og 

råvarekvalitet som én af de vigtigste elementer i deres livsstil.  

Mad giver oplevelser og udfordringer 

Foodies er typisk meget passionerede omkring mad og drikke, madlavning 

såvel som udespisning. De holder meget af at prøve nye produkter, undersøge 

og udforske nye trends for mad, de køber og læser opskriftsbøger og følger 

blogs om mad og madlavning, hvor de oftere end andre lader sig inspirere til at 

prøve nye fødevarer og madlavningsteknikker. Samtidig elsker de at besøge 

forskellige restauranter og barer, der positionerer sig på forskellige oplevelser 

eller typer mad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En større interesse for madlavning kan have mange forskellige begrundelser. 

Først og fremmest kan det være drevet ud fra økonomiske hensyn, idet 

hjemmelavet mad typisk er billigere end mange færdigretter. Det kan samtidig 

også være udtryk for ønsket om gennemsigtighed, som vi så nærmere på 

tidligere, idet den hjemmelavede mad giver forbrugeren større tryghed og 

sikkerhed for, at maden er af den kvalitet, der ønskes. Dét, der imidlertid især 

driver foodie-trenden fremad er tendensen til at opleve verdenen gennem mad 

og madlavning, manifesteret gennem ønsket om anderledes ingredienser og 

teksturer, lysten til at udfordre smagsløgene og nye sammensætninger af det 

ellers så kendte og klassiske køkken, udvikling af madfærdigheder gennem 

afprøvning af nye og spændende madlavningsteknikker og udforskning af 

madkulturer fra andre verdenshjørner. Stærkere smage som karry, chili, 

ingefær, wasabi og peberrod har fået større plads i madkulturen, og der kigges 

især mod Indien, Sydøstasien og Sydamerika efter inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

danskere er enige i 
udsagnet: ”Jeg 
interesserer mig for / vil 
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fødevarer og sund kost”. 
Blandt trendsættere er det 
59 pct. 
 
Kilde: Landbrug & Fødevarer p.b.a. Norstat, marts 2016 
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De madengagerede ønsker kvalitet og er indstillede på at betale for gode 

oplevelser, når disse understøtter deres værdier og der eksempelvis vises 

stillingtagen til bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi. Det store fokus på 

madoplevelser retter sig ikke mindst mod foodservice sektoren, hvor danskerne 

ønsker unikke oplevelser på caféer og restauranter. Flere og flere danskere 

forkæler sig selv med et godt måltid gennem udespisning, og der er kommet 

stort fokus på gourmet-oplevelser, der udfordrer sanserne. Det er ikke længere 

forbeholdt de få at søge restaurant-oplevelser, oplevelser gennem udespisning 

er i høj grad blevet allemandseje og man søger den uformelle og venskabelige 

stemning snarere end det fornemme og formelle restaurant-stemning, som man 

kendte det for få år siden.  

 

Retail Institute identificerer trenden ”empowerment”, der går ud på, at 

forbrugerne vil have indflydelse. Forbrugerne tager dermed aktiv del i butikken 

eller den oplevelse, der tilbydes. Det kan for foodservicesektoren f.eks. være 

madkurser, der giver kunden en oplevelse med hjem udover maden. De 

madengagerede vil gerne have tips og tricks af de professionelle på markedet. 

Det kan også være i form af, at forbrugerne sidder nær køkkenet på 

restauranten og kan se, hvordan maden bliver tilberedt. Restauranter og 

madsteder kvitterer for den voksende interesse med nytænkning, mad-

innovation og godt værtsskab, og den voksende skare af madinteresserede 

tager godt imod deres fusioner mellem madtraditioner og inspirerende, 

anderledes kombinationer.  

Madnørderi og ‘old school’ er ’new cool’ 

En verden af oplevelser gennem mad handler også om en genopdagelse af 

gamle traditioner og teknikker, hvor det at lave mad fra bunden tillægges en 

særlig dyd. Under idealet om ’back to basics’ genopliver det gamle og glemte og 

gør det cool igen. Mormormaden hyldes og gentænkes ved at tilsætte 

elementer fra andre madkulturer og erstatte de velkendte kål og kartofler med 

gamle og glemte grøntsags-sorter. Det er blevet cool at være ’madnørd’ og 

ønske madkundskaber ikke kun fra de asiatiske, sydamerikanske, afrikanske 

eller mellemøstlige køkkener, men også gamle skandinaviske og ikke mindst 

danske teknikker, som gennem de sidste 50 år er gledet i baggrunden til fordel 

for den allestedsnærværende adgang til masseproducerede fødevarer.   
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Forædlingsteknikker som fermentering og syltning er eksempler på denne trend, 

hvor kreativiteten blomstrer, mens det naturlige og rene præg er bibeholdt, fordi 

man selv har kontrol med indhold og sammensætning. Samtidig ligger der en 

form for wellness gemt i det faktum, at man har skabt noget fra bunden. Her er 

’madnørderiet’ vej til ro og fordybelse, hvor man samler sig om at skabe sit eget 

hjemmelavede produkt, man derefter kan nyde med stort velbehag og servere 

for dem, der kommer på besøg. At se noget vokse frem og undervejs tilpasse 

og forædle dette produkt kan for nogle næsten sidestilles med meditation.  

 

Men interessen for mad og madlavning handler ikke nødvendigvis om den 

enkeltes selvudvikling og hedonistiske dyrkelse af nye madoplevelser. Mad og 

madlavning er i høj grad en social aktivitet, hvor de gode madoplevelser er dem, 

man nyder i fællesskab med andre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig deles der billeder af den færdige, hjemmelavede mad på sociale 

medier som Pinterest og Instagram, så man kan signalere sin madinteresse, 

høste ’likes’ og – måske inspirere andre til at prøve det samme. Især blandt 

Millennials ses mange foodies, der bruger de sociale medier til at udforske nye 

horisonter inden for mad, og underholde og udtrykke sig selv gennem mad.  

 

Ovenstående eksempler kan hurtigt komme til at lyde som om, at alle foodies 

bruger timer i køkkenet hver eneste dag på at afprøve nye teknikker og smage 

på deres mange kreationer. Men sådan ser virkeligheden ikke ud i en travl 

hverdag fyldt med krav fra alle fronter. Ikke alle foodies laver mad selv hver dag 

– men de holder af at høre om andres oplevelser og betragter stadig sig selv 

som eksperter på smage og mad fra forskellige kulinariske køkkener. Og selv 

om convenience på overfladen kan tænkes at være i direkte modstrid med 

foodie-trenden, har den i høj grad relevans her. For især i hverdagen kan de 

tidspressede foodies have brug for hjælp og genveje til den gode, spændende 

mad. Der er en stor efterspørgsel efter frisklavede færdigretter, som føles som 

om man selv kunne have tilberedt dem – såfremt man havde haft tiden til det. 

Kvalitets take away fra etniske køkkener ses som en adgangsbillet til andre 

madkulturers oplevelsesuniverser. Dog er det stadig altafgørende, at man stoler 

på producenten bag, og der er fuld gennemsigtighed om produktionsforhold og 

ingredienser. 

 

 

 

 
  

danskere er enige i 
udsagnet: ”Der er et 
vigtigt social aspekt i at 
spise sammen med 
andre”. Blandt 
trendsættere er det 63%. 
 
Kilde: Landbrug & Fødevarer p.b.a. Norstat, marts 2016 

36% 
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COOP Consumer Insights: “Danskernes madvaner 2016” 

 

Danmarks Statistik 
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Mindre madspild i værdikædeperspektiv, 2016 

 Rapport, der samler indsigter og resultater gennem et 2-årigt 
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2016 
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