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De forbruger- og fødevaretrends, som opstår og vokser i betydning de kommende år, er alle opstå-

et 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 teknologi-

ske 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 sti-

gende 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. 

 

I præsentationen gennemgås de forskellige trends mere detaljeret. Hvad det har af konsekvenser 

og muligheder for mejeriproducenterne bliver ligeledes uddybet.  

 

#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 fø-

lelse af forståelse i den mad, de spiser, hvor en tydelig og troværdig fortælling om fødevarens rejse 

fra jord til bord er altafgørende.  

 

#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 alle-

stedsnærværende 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. 

 

#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 al-

ternative 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.  

 

#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 mod-

reaktion, 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 løbebån-

det 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.  

 

#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, uhen-

sigtsmæssig 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.  

 

#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 miljøbelast-

ning og bedre dyrevelfærd. Forbrugeren efterspørger ansvarstagen hos producenter og detailhan-

del og fortællinger om, hvordan der arbejdes på at forbedre bæredygtigheden ved fødevarer gen-

nem nye udviklinger og innovation. 

 

#7 Flexitaren i front: En udfordret kødkultur 

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

vil spise mere af, da det bidrager til mæthed og vedligeholdelse af kroppen. 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 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.  

 

#8 Foodies længe leve: Madoplevelser og -nørderi 

Vi har de senere år peget på en stigende tendens til, at flere og flere forbrugere går op i mad, er-

næring 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 madinteresse-

rede 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.  

 


