
STOCKHOLM
TRENDS & INSPIRATION



• Stockholm som inspiration ligner det danske 

marked (lidt foran på vegetar og veganer).

• Traditionen for Saluhaller lidt større i SE end i DK – og 

derfor mere fokus på sanselighed.

• Mange spændende produkter med en god (men 

underspillet) fortælling.

• Høj kvalitet = lokale produkter.

• Convenience i mange former.

• Crafted food med meget høj troværdighed.

• Kød og ost i højsædet og fokus på bæredygtighed 

og storytellers vakte begejstring.

TURENS OVERORDNEDE 

KONKLUSIONER Observationer indenfor trends.



PEPSTOP

Riddargatan 3A. 

Health store with vegan cafe inside serving quick

meals, salads, baked goods, coffee and drinks.  

HER VAR VI OG HENTEDE INDTRYK

ÖSTERMALM SALUHALL 

O ̈stermalm Saluhall er 130 år marked i det 

eksklusive Östermalm.

HEMKÖP
Nybrogatan 37. 

Dagligvarer i højprofileret område i Stockholm. 

Mission enkel: passion for mad og mennesker. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.happycow.net/reviews/pepstop-stockholm-78798&psig=AOvVaw2a7PQZIEJg6xbXdBs-3B40&ust=1581501590763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjpwdqeyecCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.perjansson.se/2016/03/renee-voltaire-och-pepstop-guidar-var-aptit-i-god-riktning/&psig=AOvVaw2a7PQZIEJg6xbXdBs-3B40&ust=1581501590763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjpwdqeyecCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.gettyimages.co.uk/detail/video/%C3%B6stermalms-saluhall-in-stockholm-sweden-stock-video-footage/847307910&psig=AOvVaw2zq774vpnOghtaOc2roKeC&ust=1581502090561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj57NCgyecCFQAAAAAdAAAAABAG


HER VAR VI OG HENTEDE INDTRYK

EATLAY 

Biblioteksgatan 5. 

Højkvalitetskoncept. Idéen bag Eataly er enkel: et sted 

med alle typer af italienske delikatesser under ét tag, 

hvor du kan spise, shoppe og lære. 

NK SALUHALL
Hamngatan 18-20 . 

”Nya NK Saluhall är en gastronomisk hub till vilken vi har 

handplockat entreprenörer med nischade expertområden

inom exempelvis kött, fisk och vegetariskt…”

SEBASTIEN PA ̊ SÖ̈DER
Medborgarplatsen 3.

Söderhallerna, Hos Sebastien er alle ingredienser 

lige vigtige. For det er det, der gør brødet godt. 

https://www.facebook.com/140742962633248/photos/2345339572173565/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.tripadvisor.se/ShowUserReviews-g189852-d15817402-r647827043-Sebastien_pa_Soder-Stockholm.html&psig=AOvVaw32eJYgUOieU-uBTijIViYq&ust=1581598700448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2sLmIzOcCFQAAAAAdAAAAABAD


• Whats’s in it for me?

• Naturlig funktionlitet i fødevarer.

• Free From og Rich In.

• Fødevarer med unikke egenskaber er et 

must.

• Masser af naturlige fødevarer med potentiale 

til at boste: hjerne, hjerte, tarmsundhed, 

forbedre søvn, balancere hormoner, virke 

antiinflammatorisk: Fx ingefær, gurkemeje, 

svampe, grøntsager og frugt.

STIKORD TIL TRENDEN 



• Hjemmelavet i butikken.

• Fermentering, syltning, sundhed i 

fremtidsperspektiv.

• Handcraft – high profil.

• Fermenterede produkter trender 

her gjort forståelig med det 

hjemmelavede udtryk.

Glas, label mm. vidner 

om produktets lokale 

status. 

VITALITY FOOD 



• Status til det sunde grønne.

• Sydlandsk stemning – sund 

udstråling.

• Letter de grønne, sunde valg for 

forbrugeren. 

VITALITY FOOD 

Inspirerende oplægning – med lidt 

af meget i stedet for meget af lidt.



STIKORD TIL TRENDEN 

• Forbrugerne efterspørger rene fødevarer 

uden tilsætningsstoffer.

• Pure Food er en purpose- og værdidrevet 

trend med moralske og etiske aspekter. 

• Virksomheder vil blive holdt ansvarlige.

• Clean label – clear label – transparens i 

deklarationer.



• Fokus på rene varer, økologisk kredsløb.

• Kobling mellem pure og cirkulær drift.

• Kobling til Hood, lokale varer.

PURE FOOD

– STATEMENT PRODUKTER

Alternative tilgang: Kapsel bruges 

som kommunikations- og holdnings 

platform – ikke til at overse. 



NØRGÅRD MIKKELSEN / FOOD TRENDS 2020

STIKORD TIL TRENDEN 

• Fra mini-treat til mini-måltid. 

• Snacking er ikke længere ”bare” en lækker 

treat, men en vigtig occasion, men nemme 

substantielle løsninger for den tidspressede 

forbruger. 

• Obs! ‘The 4. Meal’ er en grænseløs trend på 

tværs af alle food trends og med kæmpe 

potentiale.

• Matrixen for den klassiske kostcyklus er 

udfordret. 



• Sunde oplægninger. 

• Frugt til at hapse – væk fra bakker.

• Overflod – naturlighed over indulgence.

THE 4. MEAL

– SUNDERE MELLEMMÅLTIDER

Snacking i fokus. Sunde snacks. 

Forskellige kategorier sat sammen.



NØRGÅRD MIKKELSEN / FOOD TRENDS 2020

STIKORD TIL TRENDEN 

• En hjælpende hånd til det gode liv.

• DNA’en er convenience. 

• Men! Freedom Food er mere end ”bare” 

nem tidsbesparende løsninger – det 

handeller også om prioriteringer, valg af 

kvalitet, evner og lyst.

• Obs! Freedom Food og foodservice 

udfordrer detail.



• Det store stykke kød = den lækre råvare.

• Sameksponering med fond eller talg 

bliver kødet straks mere overskueligt og 

tilgængeligt for forbrugeren.

FREEDOM FOOD 

– I KOMBINATION MED 

ADVENTURE EATING

Talg til stegning = høj gastronomisk 

kvalitet. Er med til at give kødet et 

kvalitetsløft. 

Den hjemmelavede fond gør 

det let at købe ind i = saucen 

lykkes = forbrugeren lykkes. 



• Emballager vendt på hovedet.

• End ikke navn er synligt. 

• Stor slagtertroværdighed.

• Sam-eksponering til 

tapas letter købet.

FREEDOM FOOD 

– NON BRAND

Food appeal og tag-mig- effekt rent 

på produktets impact.



• Forbrugeren i centrum. 

• Gastronomisk løsning med høj grad af 

convenience i hylden. 

• Større kurvstørrelse – mere spændende 

løsninger.

FREEDOM FOOD 

– SAMMENSMELTNING 

AF KATEGORIER
Produkter fra forskellige kategorier i butikken 

sættes sammen for at lette forbrugerens valg.



• Standarden løfter sig.

• Lindhagens = hjemme-lavet udtryk.

• Status i lavet ”her i butikken” – så godt 

som hjemmelavet.

• Tilliden til færdige koncepter stiger stødt.

FREEDOM FOOD 

– READY TO EAT

Den færdige pakke med minimalistisk 

(u-professionelt) look giver troværdighed.



• Stor styrke i konceptrestauranten, når 

kvaliteten er høj. 

• God pris og god oplevelse i høj kurs. 

• Keep it simple. 

FREEDOM FOOD 

– MØDER ADVENTURE 

Autentisk - ikke romantisk…Enkelhed i 

gastronomi sikrer tilgængelighed i hverdagen.



• ”Vi gør det let. Du gør det lækkert 

– princippet”.

• At kalde en spade for en spade 

på den gode måde. 

• Lækker convenience alt-i-en 

sælger sig selv. 

FREEDOM FOOD 

– DEN PÆDAGOGISKE MODEL

Ende-køler med tag-mig-effekt. 

Tematisering af forbrugeren 

hverdagsudfordring no. 1.  



• Inhouse restaurant. 

• Madhaller, street food. 

• Feel good – god tid – uhøjtidelig. 

• Fokus på maden – processen.

• Den ”nye restaurant”.

• Tættere på – afslappet – autentisk 

gourmet. 

FREEDOM FOOD 

– GROCERAUNT

Sanselighed, 

æstetik, specialbutik, 

lidt men godt. 



NØRGÅRD MIKKELSEN / FOOD TRENDS 2020

STIKORD TIL TRENDEN 

• Purpose-drevet trend - det største 

mantra for fremtiden.

• Måske den mest afgørende og kritiske 

food trend for fremtiden. 

• Klimaforandringer vil få trenden til at 

udvikle sig hurtigere end nogen anden 

food trend på vej mod 2030.

• Alt rundt om maden og måltidet i spil: 

Produktion, emballage, opbevaring, 

transport, udespisning, CO2-aftryk, 

folkets stemme mm.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR-JT6i4_mAhVqkIsKHTw7BKkQjRx6BAgBEAQ&url=https://news.un.org/en/story/2015/12/519172-sustainable-development-goals-kick-start-new-year&psig=AOvVaw3sY0b9UNh_6gIdXHdobuF1&ust=1575105647214443


• Køb kun det du har brug for.

• Køb friske varer.

• Convenience med et 

omtankeperspektiv. 

THINK TWICE MØDER FREEDOM

Enkel iscenesættelse af høj 

kvalitet ind i det daglige måltid.



• Hood Food taget til et ekstrem med 

gården ”helt ind i butikken”.

• Mælk på flasker – egnet til genbrug. 

• Tap-selv-mælk som at malke koen. 

Frisker bliver det ikke.

• Den lokale gård helt ind på 

butiksgulvet.

THINK TWICE MØDER 

HOOD FOOD

Nærhed, friskhed og autencitet

taget til next level.



• Håndværk, nærhed. 

• Rustik og imødekommende. 

• Her er ikke fint – her er bare godt brød.

• Rustikke varer – craftsmanship. 

• Måske økologi, men ikke afgørende. 

THINK TWICE - RÅT, SMÅT 

& GODT

Træ  - naturmaterialer – genbrug. 

Her leves historien om det gode brød. 



• Think Twice møder Plante Plate, hvor det 

handler om at bruger grønt efter 

årstiderne. 

• Aktivering i butikken hjælper forbrugerne. 

THINK TWICE – TÆNK DIG OM 

– BRUG MAD EFTER ÅRSTIDEN

Lidt kompliceret, men flot og 

grundlæggende en god ide.



NØRGÅRD MIKKELSEN / FOOD TRENDS 2020

STIKORD TIL TRENDEN 

• Ny oplevelseskultur repræsenterer 

spænding, nysgerrighed og en dybfølt 

trang til at prøve noget nyt .

• Drevet af oprigtig entusiasme og 

interesse i den mad, vi spiser.

• Obs! Alt fra gourmet til det helt enkle 

duer her.  



• Kødet i fokus – madmod og modtrend til 

plante-

bevægelsen

• 100 % Hood Food –

lokale kødtyper.

• Tasting og 

”staging”. 

• Sanselighed og æstetik.

ADVENTURE EATING –

ULTIMATIV ISCENESÆTTELSE

Kødet i modvind får ny status. Nye 

assets via story-telling, smag modning 

og historien. Malkekvæg et hit. 



• No nonsens – enkelt – det er det gode 

måltid og maden, det handler om. 

• Håndværkslook – craftsmanship udstråling.

• Renhed, enkelhed og ingen kunstig 

gestaltning.

MODERN AUTHENTIC –

SPECIALBUTIKKENS REVIVAL 

Den æstetiske oplevelse. Specialbutik - stor 

appetitlighed, relevans og lyst til at købe. 



• Eksponering – non branded – eksklusivt. 

• Specialslagter – ekspertudtryk. 

• Gourmetprodukter. 

• Grisekød – rig på fedt – signal om smag. 

• Gastro møder Adventure.

ADVENTURE EATING -

STATEMENT I KØD

Specialiteter – kød er ikke bare 

kød – appel til nysgerrighed og 

nørderi med det udfordrede kød



• Ultimativ slagter.

• Hyldest til kødet og naturlighed, 

lokale varer.

• Feinsmecker – Nørderi. 

• Ekstremt gastro-look på kødet.

• Nænsomt indpakket – ”vi tager vare 

på den fine råvare”.

ADVENTURE EATING MØDER 

HOOD FOOD

Det eksklusive non-pask giver special-

butik feeling – ikke overfyldt. Fokus på 

råvaren – det gode kød. 



• Ostebutikken per definition med til at løfte 

butikkens image, når den forvaltes med 

stolthed. 

• Rene specialvarer og brandede produkter 

og sideprodukter bidrager til oplevelsen. 

ADVENTURE EATING

– OST KAN NOGET 

Iscenesættelse, stolthed, friste og 

forføre med mangfoldighed og fantasi.



NØRGÅRD MIKKELSEN / FOOD TRENDS 2020

STIKORD TIL TRENDEN 

• Klassikere med et tvist går aldrig af 

mode.

• Udgangspunktet er et stærkt bånd til 

god smag, feel-good-vaner og 

anledninger.

• Omtanke for fortiden med en forståelse 

for det moderne liv.



• Kød på nye måder. Variationer af craft.

• Udfordrer med kødtyper.

• Hjemmelavet, håndholdt håndværk.

• Lidt men godt.

• Autencitet ”raw”.

MODERN AUTHENTIC

– CRAFTED MEAT

Specialbutikken udfordrer med food appeal 

og indulgence det industripakkede kød. 



• Trade-up på det kendte.

• Indulgence, autencitet.

• At gå all-in.

• Food appeal håndholdt og 100 % 

autentisk.

MODERN AUTHENTIC

– NØRDERI I ØJENHØJDE

Pizzaen back to real. 

Kagen bliver kunst. 



Bemærk svensk økologi er dyrere end dansk

MODERN AUTHENTIC

– BACON TIL ENHVER

Bemærk ”Smaken av Sverige”



NØRGÅRD MIKKELSEN / FOOD TRENDS 2020

STIKORD TIL TRENDEN 

• Mad med rødder – oprindelse. 

Transparens, troværdighed og

autencitet. 

• Fra story-telling til story-living.

• Patriotiske indkøb.

• Små entreprenører udfordrer store 

virksomheder.



.

• Lokale varer - ”simpelt design” 

– pap, glas, enkle spande.

• Glashyler = transparens = æstetisk = 

troværdighed.

• Nudging til større kurvstørrelse – man 

køber flere, prisen betyder mindre

HOOD FOOD - NATURLIGHED

Butiksindretning med transparens. 

Materialevalg af naturlige materialer. 

U-indakkede æg = gårdbutiks-feeling. 

Sanselighed og purity. 



• Patriotisme i højsædet. Från Sverige.

• Brugen af flag som markør stadig tydelig i 

Sverige. 

• Retorikken on label fokuserer på Sverige.  

• Svensk trumfer fx økologi mm.

HOOD FOOD – PÅ SVENSK 

Flagets funktion: 

bærer et løfte i sig selv. 

Og indikerer ikke fødselsdag

i Sverige. 



• Hood ”kogt ind” til Gotland. 

• Egnsmad = kæmpe troværdighed også 

som brand. 

• Gotland (eller andre regioner) som 

strategisk food udviklingsområde = 

hyperlocal trenden lever og er helt 

konkret. 

HOOD FOOD – PÅ 

”GOTLANDSK”

Ikke bare svensk, men 

100% lokal vare. 

Udvalgte gårde 

= lokale varer 



• Spejle, emballager vendt på hovedet, 

produkter uden retningsgivende label. 

• Blikfang tiltrækker den travle (og 

nysgerrige) forbruger.

MODERN AUTHENTIC

– OVERDRIVELSE FREMMER 

FORSTÅELSEN




