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Hvad kendetegner 
forbrugerne og hvilke 
madpræferencer har de?



Fra et studie med fokus på bæredygtighed (2019) fandt vi 5 
segmenter

5

Grønt-entusiasterne

✓ Spise mindre kød 

✓ Flere grøntsager 

✓ Flere vegetabilske kilder til 

protein 

De er tværtimod ikke særligt 

villige til at flyve eller streame 

mindre

19%

Mad med mening

✓ Leve naturligt 

✓ Det lokale

✓ Økologi

✓ Varer i sæson 

✓ Danske råvarer 

Vil ikke omlægge 

transportvaner 

23%

De investeringsparate

✓ Langsigtede investeringer, 

fx forbedringer af boligen. 

✓ Potentielle økonomiske 

gevinster for dem 

Lav villighed til at spise 

mindre kød eller ændre 

transportvaner

24%

Transportminimalisterne

✓ Særligt villige til at ændre 

på transportvaner

✓ Især flytransporten er de 

klar til at skære ned på

✓ For nogle står 

bilforbruget også for skud

15%

De mindre engagerede

✓ Den gruppe, som mindst 

ønsker at ændre adfærden i 

bæredygtig retning 

✓ Har ingen mærkesager, men 

er villige til et lidt lavere 

forbrug

✓ Dog ingen villighed til at 

skære ned på kød eller 

kørsel i egen bil

19%



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Protein er, sammenlignet med kulhydrat og fedt, dét flest 
forbrugere gør sig umage for at spise mere af

Prøv at tænke over, hvordan du spiser for det meste. For hvert af nedenstående næringsstoffer beder vi dig fortælle, om det er noget du gør dig umage for at spise mere 

eller mindre af?

32%
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40%

60%
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Protein Kulhydrat Fedt

Ved ikke

Spise mindre af

Tænker ikke over

Spise mere af



30% gør sig umage for at spise 

mere protein fra planteriget



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Generelt er der bred forventning om, at vi i fremtiden vil spise 
mere plantebaseret mad. Men især….

Q8 Tror du, at du i fremtiden vil spise mere eller mindre mad og drikke, der er lavet af planter / kommer fra planter? Base: Alle n=2018 
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FLEXITARER

PÅ TVÆRS AF ALLE GRUPPER = MEGET FÅ, DER TROR, AT DE VIL SPISE MEGET MINDRE 

UNGE KVINDER



Amarant Boghvede Byg Hampefrø

Hestebønner

Havre

Hvede Hørfrø Kikærter

Lupiner

Linser

Nødder Quinoa Raps Rug Sojabønner

Spelt ÆrterTørre bønner

Kløvergræs

Chia
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…og hvilke vil forbrugerne så helst sætte tænderne i 
fremadrettet?

Havre

Nødder

Rug

Hvede

Kikærter

Byg

Ærter

https://get.pxhere.com/photo/plant-wheat-food-produce-crop-agriculture-rice-cereal-vegetarian-food-organic-grains-flowering-plant-commodity-caraway-emmer-triticale-jasmine-rice-sunflower-seed-grass-family-land-plant-food-grain-whole-grain-1065979.jpg


Og hvilke er der færrest, der har nævnt?

Amarant Lupiner Kløvergræs



Men….hvilke er de mest nysgerrige på?
Amarant

Kløvergræs

Lupiner



Hvad betyder det 
for tilgangen til 
mad og drikke?



Mad med mening Mad, der gør godt

Respekt for levede liv

Dyretrivsel

Giver tilbage til verden

Cirkulært

Overskuds-mad (bekæmper madspild)

Nytte

Eksistensberettigelse

Etisk

Ærligt
Omsorg

Mangfoldighed
Hensyn



Green empire

Vegetarisk køkken 

Tættere på naturen

Uendelige muligheder

Naturens spisekammer

Nye ingredienser

Uafhængighed
Kød som tilbehør Etniske krydderier

Sæson

Forædling

Afgrøder tilpasset et varmere klima

Vertical farming i byerne



Kød, fjerkræ eller fisk 
har hovedrollen i 
aftensmaden, og 
resten af måltidet 

planlægges ud fra det
33%

Kød og grønt er lige 
centrale i 

planlægningen af mit 
måltid
21%

Jeg kigger først efter det grønne, 
og så planlægges resten af 

måltidet ud fra det
8%

Jeg kan ikke sige 
noget generelt om, 

hvad der har 
hovedrollen. Det 

afhænger af mange 
ting
34%

Ris, pasta, kartofler eller 
lignende tænker jeg først 

på, og så planlægges 
resten ud fra det

4%

Så, hvad skal der fremadrettet ligge på vores 
tallerkener?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Opsummering

Næsten halvdelen af 

befolkningen angiver, 

at de i fremtiden vil 

spise mere 

plantebaseret, også 

blandt de yngste 

forbrugere

God smag og højt 

kendskab er 

afgørende parametre 

for vækstpotentiale.

Afgrøder med mest 

potentiale er alle ret 

velkendte - Ærter, 

Nødder, Havre, Rug, 

Hvede

Andre afgrøder viser 

også et spændende 

potentiale – især 

Kikærter, Byg, 

Hørfrø, Spelt og 

Chia. Andre kan 

også have potentiale 

afhængig af om 

formålet er sundhed, 

bæredygtighed 

og/eller højt 

proteinniveau

Generelt er de yngre 

forbrugere og 

flexitarer, vegetarer / 

veganere mere 

positive overfor alle 

afgrøderne. 

Visse afgrøder står 

stærkt i disse 

målgrupper fx 

Kikærter, Linser, 

Quinoa og Tørre 

bønner
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GRØNNE FØDEVARER

IDEALISME

eller

PÅ BUNDLINIEN

PLAT

KRONE(r)





Hvor er Danmark på den grønne fødevare omstilling?

Innovation Adoption Curve



Hvordan kommer jeg i gang med at leve mere plantebaseret?

Hvad erstatter jeg kødet med?

Hvad består erstatningsprodukterne egentlig af?

Hvordan laver jeg mon plantebaserede retter helt fra bunden?

Hvor kommer råvarerne egentlig fra?

Hvordan kommer 
jeg i gang med at 

leve sundere? 

Hvad kan jeg gøre 
for klimaet?
…og dyrene?



Virkeligheden

Perceptionen



Perceptionen

Virkeligheden
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