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Forord 
Det Ny Nordiske Køkken har gennem det seneste årti tiltrukket sig stor såvel dansk som international 
opmærksomhed, bl.a. i kraft af en række kendte restauranter som Noma og Geranium. Det Ny Nordiske 
Køkken bygger på en ambition om at forene efterspørgslen af velsmag og gastronomisk kvalitet med 
moderne viden om sundhed og velvære, baseret på råvarer, som er naturligt hjemmehørende i den 
nordiske region og bæredygtigt produceret. På baggrund af de samme principper har målet i 
forskningsprojektet OPUS (Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny 
Nordisk Hverdagsmad) været at udvikle og afprøve et koncept for Ny Nordisk Hverdagsmad. OPUS 
projektet er finansieret af en bevilling fra Nordea Fonden og blev igangsat i 2009.  

Denne rapport søger at belyse markedsudviklingen siden 2005 for en række elementer i Ny Nordisk Mad, 
for herigennem at give indikationer på, i hvilken udstrækning Ny Nordisk Hverdagsmad vinder frem blandt 
de danske forbrugere. Rapportens undersøgelser bygger på en række partielle kvantitative og kvalitative 
indikatorer, som hver især belyser forskellige elementer af Ny Nordisk principperne og/eller deres 
implikationer, primært baseret på husholdningernes fødevareindkøb i detailforretninger, men også med 
inddragelse af tendenser i en række øvrige sektorer med forbindelse til produktion og salg af mad og 
måltider.  

Rapporten er udarbejdet af videnskabelig assistent Kamille Almer Bernsdorf Nielsen, Institut for Idræt og 
Ernæring, og lektor Jørgen Dejgård Jensen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi som led i OPUS 
projektet. Arbejdet med rapporten har været fulgt af en følgegruppe bestående af professor Arne Astrup, 
iværksætter Claus Meyer, kommunikationsmedarbejder Kristian Levring Madsen, chefkonsulent Eva Gleje 
og akademisk medarbejder Anne-Marie Ravn. 

 

 

København, juli 2014 

Henrik Zobbe 
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Resumé 
Formålet med denne rapport er at belyse markedsudviklingen for en række af de råvarer, som indgår i Ny 
Nordisk mad, og hermed om der i markedsudviklingen kan ses indikationer på, at Ny Nordisk Hverdagsmad 
vinder frem blandt de danske forbrugere. Herudover belyses en række partielle kvantitative og kvalitative 
indikatorer, der hver især belyser forskellige elementer af Ny Nordisk principperne og/eller deres 
implikationer. Da ambitionerne i det Ny Nordiske køkken er nogenlunde i harmoni med en række 
samfundsmæssige tendenser, herunder stigende opmærksomhed i samfundet omkring kostens betydning 
for udvikling af overvægt og livsstilssygdomme, stigende bekymring for fødevareproduktionens miljø- og 
klimapåvirkninger og voksende forbrug og produktion af økologiske fødevarer, er det i sagens natur 
vanskeligt at udskille den del af markedsudviklingen, som kan relateres til Ny Nordisk mad som sådan, selv 
om visse aspekter og ingredienser er forholdsvis karakteristiske for Ny Nordisk mad.  

Analyseresultaterne for udviklingen i forbrugernes efterspørgsel på elementer af Ny Nordisk viser 
indikationer på, at flere husholdninger køber en række signaturvarer for Ny Nordisk mad, herunder skyr, 
koldpresset rapsolie, fuldkornsmel og rodfrugter, mens der samtidig er detekteret en nedgang i antallet af 
husholdninger, der køber kød hver måned. Derimod er der ikke sket meget med de indkøbte mængder pr. 
husholdning (for de husholdninger der køber disse varer). I forhold til forbruget af disse Ny Nordisk 
signaturvarer tyder analyserne altså på, at husholdningerne kan anskues i to grupper: de der køber 
signaturvarerne og de der ikke gør. For gruppen af husholdninger, der køber signaturvarerne, er der i de 
fleste tilfælde ikke nogen systematisk udvikling i, hvor meget de køber, men der bliver flere af disse 
husholdninger.  Billedet er imidlertid noget mere nuanceret når det gælder en række andre fødevarer, 
herunder eksempelvis kål, blommer, pærer samt fisk og skaldyr, som også indgår med relativt stor vægt i 
Ny Nordisk mad. Ny Nordisk signaturvarerne lader desuden til at have haft relativt stor gennemslagskraft 
hos forbrugere med lange videregående uddannelser, på øerne, og i de højere socialklasser. Disse 
tendenser dækker dog over betydelige variationer for de forskellige varer – f.eks. har socialklasse 4 for 
nogle signaturvarer også udvist relativ stærk vækst i forbruget. Forskellige signaturvarer har tilsyneladende 
forskellig appel til forskellige aldersgrupper, hvor de yngre forbrugere især har taget elementer som blåbær 
og reduceret kødforbrug til sig, mens væksten for en række af de øvrige elementer ser ud til at være højere 
for forbrugere i højere aldersintervaller. 

Det Ny Nordiske køkken har sat sit præg på fødevareuddannelserne, og fremhæves især når der undervises 
i forskellige kostformer. Gennem flere år har der desuden været interesse for at afholde 
efteruddannelsesforløb specifikt i det Ny Nordiske køkken.  
 
Omfanget af økologi i food-service sektoren kan betragtes som en indikator for bæredygtighedsaspektet af 
Ny Nordisk mad. Flere offentlige køkkener er blevet omlagt til økologi, hvilket har resulteret i et øget salg af 
frugt og grønt, som følge af en reduktion i køkkenernes indkøb af kød. Desuden viser et overblik over den 
del af danske restauranter, som karakteriserer sig selv som høj-pris restauranter, at over 20 % af disse 
restauranter har elementer af det Ny Nordiske køkken, f.eks. ramsløg, havtorn eller lokale og danske 
råvarer på menuen.  
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Indledning 
Med afsæt i ”Manifestet for det Ny Nordiske Køkken” fra 2004 har der gennem den seneste halve snes år 
været et forholdsvis stærkt (såvel nationalt som internationalt) fokus på dansk gastronomi baseret på det 
Ny Nordiske køkken, f.eks. Michelin-restauranterne Noma og Geranium, og konceptet har også inspireret 
Nordisk Ministerråd til etablering af et ”New Nordic Food Programme”. Blandt ambitionerne i det Ny 
Nordiske køkken er at forene efterspørgslen på velsmag og gastronomisk kvalitet med moderne viden om 
sundhed og velvære, baseret på råvarer, som er naturligt hjemmehørende i den nordiske region og 
bæredygtigt produceret. Baseret på de samme overordnede principper har målet i forskningsprojektet 
OPUS været at udvikle og afprøve et koncept for Ny Nordisk Hverdagsmad, som bygger på forholdsvis 
almindeligt tilgængelige råvarer til overkommelige priser, og som kan tilberedes af ”almindelige 
mennesker”. Dette kan betragtes som et nordisk modstykke til den såkaldte Middelhavskost.  

Det Ny Nordiske køkken beror på 4 principper: Sundhed, gastronomisk potentiale, nordisk oprindelse og 
bæredygtighed i form af lokale og bæredygtigt producerede råvarer, der bl.a. indebærer anknytning til 
sæson (Mithril, et al., 2012a).  Ny Nordisk er derfor formuleret som en gastronomisk trend, som også falder 
sammen med andre tendenser i samfundet – herunder en generelt øget bekymring for klimaændringer og 
øget politisk interesse for fremme af økologisk og lokal fødevareproduktion.  

I forhold til husholdningerne vil tegn på en øget udbredelse af det Nordiske køkken indebære: 

• Mindre forbrug af kød 
• Mere forbrug af relevante, lokalt (og evt. økologisk) producerede grønsager og frugter i sæsonen, 

og eventuelt mindre forbrug udenfor sæson, dvs. en tendens til koncentration af forbruget 
indenfor sæsonen 

• Mindre forbrug af importerede grønsager og frugter i sæson for danske ditto 
• Mere forbrug af fuldkornsmel og -brød 
• Mere forbrug af "eksotiske" nordiske ingredienser som ramsløg, havtorn, skvalderkål, mælkebøtte, 

vildt, tang mv. 

Formålet med denne rapport er at belyse markedsudviklingen for en række af de råvarer, som indgår i Ny 
Nordisk mad, og hermed om der i markedsudviklingen kan ses indikationer på, at Ny Nordisk Hverdagsmad 
vinder frem blandt de danske forbrugere. Det er ikke fundet muligt at etablere et kvantitativt mål for 
udbredelsen af Ny Nordisk som sådan. Udviklingen i princippernes udbredelse belyses derfor ved hjælp af 
en række partielle kvantitative og kvalitative indikatorer, som tilvejebringes på grundlag af foreliggende 
data- og informationskilder, og som hver især belyser forskellige elementer af Ny Nordisk principperne 
og/eller deres implikationer, men som tilsammen forventes at give grundlag for vurderinger i forhold til det 
overordnede spørgsmål for undersøgelsen. I rapporten undersøges således primært udviklingen i 
husholdningernes fødevareindkøb i detailforretninger. Udover udviklingen hos husholdningerne ses der 
også på tendenser i en række øvrige sektorer med forbindelse til produktion og salg af mad og måltider. 
Restauranter og storkøkkener (kantiner mv.) udgør en ganske betydelig del af danskernes daglige 
bespisning og må formodes at være en inspirationskilde til danskernes egen madlavning.  Derfor belyser 
rapporten nogle tendenser i food-service sektoren (storkøkkener og restauranter), samt hos udbydere af 
uddannelse til madprofessionelle, som arbejder med forskellige former for food-service. Lokale (korte) 
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forsyningskæder for fødevarer er også en del af Ny Nordisk principperne, og rapporten belyser kort nogle 
tendenser i udviklingen indenfor sådanne forsyningskæder.  

Udviklingen af det Ny Nordiske køkken og Ny Nordisk Hverdagsmad er foregået sideløbende med en række 
øvrige samfundsmæssige tendenser, såvel nationalt som internationalt, herunder  
 

• Stigende opmærksomhed i samfundet omkring udvikling af overvægt og livsstilssygdomme og 
kostens betydning herfor 

• Stigende bekymring for fødevareproduktionens miljø- og klimapåvirkninger 
• Voksende forbrug og produktion af økologiske fødevarer  
• Større politisk bevågenhed omkring produktion og markedsføring af økologiske og/eller lokalt 

producerede fødevarer, blandt andet gennem EU’s Landdistriktsudviklingsprogrammer  

Ambitionerne i Ny Nordisk Hverdagsmad er således nogenlunde i harmoni med nogle af disse mega-trends. 
Det vil derfor være forbundet med betydelige vanskeligheder at adskille den del af markedsudviklingen, 
som kan henføres til disse mega-trends, og den del som kan relateres til Ny Nordisk mad som sådan, om 
end der i visse tilfælde er tale om fødevarer, som er forholdsvis karakteristiske for Ny Nordisk mad, f.eks. 
koldpresset rapsolie, ramsløg eller mejeriproduktet skyr. 

Ud over de ovennævnte trends må de senere års udvikling dog også formodes at have været præget af 
andre faktorer, herunder den såkaldte fødevarekrise i 2007-08, som indebar et betydeligt midlertidigt 
spring i priserne for en række fødevarer, bl.a. mejeriprodukter og kornbaserede produkter, samt den 
økonomiske krise siden 2008, som også kan have haft betydning for sammensætningen af 
fødevareforbruget, f.eks. forbruget af kød og efterspørgslen efter økologiske produkter. Mens de 
ovennævnte mega-trends er tæt integrerede med elementerne i det Ny Nordiske køkken, og således 
vanskeligt kan udskilles, så er det i en del af rapportens analyser forsøgt at tage højde for den sidstnævnte 
type af eksterne faktorer. 
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Datagrundlag og metode 
I nærværende analyse er det forsøgt at estimere de sidste 7 års effekt på antallet af husholdninger der 
køber signaturvarer for det Nordiske køkken, og mængden der købes af disse varer. Ligeledes er det forsøgt 
at belyse den sociodemografisk betingede variation i forbrugeradfærd. Således analyseres indledningsvist 
forskelle i den årlige vækstrate for det totale antal af husholdninger der køber signatur-
råvaren/råvaregruppen, og den totale indkøbte mængde, og efterfølgende præsenteres mere detaljerede 
analyser for sociodemografiske grupperinger af husholdninger for udvalgte varer.  

Til analyserne på husholdningsniveau er anvendt forbrugsdata fra GfK Danmark ConsumerScan panel for en 
række karakteristiske varer fra det Nordiske køkken, såkaldte signatur-råvarer/råvaregrupper. Disse 
omfatter dels fødevarer, som fylder forholdsvis meget i Ny Nordisk, som eksempelvis kål og rodfrugter, og 
dels fødevarer som er særligt karakteristiske, f.eks. koldpresset rapsolie og skyr. Datamaterialet kommer fra 
et husholdningspanel fra markedsanalysefirmaet GfK for årene 2005-2012, og er suppleret med data og 
observationer fra Coop Danmarks Mad-o-meter, hvor dette er muligt.  

Adgang til relevant datamateriale for food-service sektoren er forholdsvis begrænset, idet der dog findes 
oplysninger om udbredelsen af økologi på området. Til analyser vedrørende food-service tages der primært 
udgangspunkt i disse oplysninger/informationer hentet fra aktører indenfor branchen. Herudover suppleres 
med at undersøge et udsnit af danske høj-pris restauranter med henblik på at identificere restauranter med 
nordiske signaturvarer på menukortet og om der fremhæves betegnelser der stemmer overens med de Ny 
Nordiske principper, herunder især bæredygtighed, gastronomisk potentiale og nordisk oprindelse.  På 
baggrund af de indhentede informationer er det muligt at belyse udbredelsen af økologi i food-service 
sektoren kvantitativt, mens øvrige aspekter alene belyses kvalitativt. 

I forhold til køkkenuddannelser (herunder efteruddannelsesaktiviteter) er situationen og udviklingen belyst 
med udgangspunkt i beskrivelser af kurser og undervisningsmoduler med fokus på det Nordiske køkken, 
samt via telefoniske interviews med uddannelsesansvarlige på uddannelsesinstitutioner og hos øvrige 
kursusarrangører på feltet.   

Herudover er udviklingen i forskellige andre indikatorer, som kan afspejle visse af Ny Nordisk principperne 
belyst, eksempelvis antallet af gårdbutikker. 
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Udvikling i husholdningernes indkøbsadfærd  
Til analyserne af husholdningernes forbrugsadfærd er som nævnt benyttet data fra GfK Danmark 
ConsumerScan panel. Dette er et forbrugerpanel bestående af ca. 3000 husholdninger, der hver uge 
indrapporterer deres dagligvareindkøb i forskellige slags dagligvarebutikker, herunder bl.a. Super Brugsen, 
Netto, Føtex, Lidl, Irma mm. Der således tale om variable der er målt for de samme husholdninger over en 
længere tidsperiode, også kaldet paneldata. Frem til 2008 er husholdningernes indkøb blevet registreret via 
et dagbogssystem, hvor husholdningerne umiddelbart efter indkøbsturen noterede deres indkøb i 
kvantum, pris, mærke, type, indkøbssted, variantstørrelse, tilbud/ej tilbud, økologisk/ej økologisk. Efter år 
2008 har GfK forsynet paneldeltagerne med en scanner, så de efter indkøbsturen kan scanne stregkoden på 
de indkøbte varer og således slipper for manuelt at føre dagbog for en væsentlig del af deres indkøb.  
 
Panelet er et såkaldt ubalanceret panel, dvs. der sker løbende en delvis udskiftning af husholdninger i 
panelet over tid. Panelet udgør et udsnit af den danske befolkning udvalgt efter en række demografiske 
faktorer, som gør panelet nogenlunde repræsentativt. GfK har prioriteret at sikre repræsentativitet i 
forhold til: Region, husholdningsstørrelse og alderen på den indkøbsansvarlige. Dernæst: moderens og 
faderens alder og beskæftigelse, familietype og det primære indkøbssted (GfK Panel Services, 2014). For 
yderligere oplysninger om rapportering af indkøbsdata henvises til  (Smed, 2002). I Tabel 1 ses nogle 
stamoplysninger for husholdninger i GfK’s husholdningspanel. 
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Tabel 1: Stamoplysninger i 2005-2010/12 for husholdningerne i GfK’s ConsumerScan panel 

Variabel Eventuel forklaring 
Hustandsoverhovedets 
alder 

7 intervaller (Se appendix 1) 

Geografisk placering Flere inddelinger (Se appendix 1) 
Bruttoindkomst 15 intervaller (Se appendix 1) 

 
Spiser aftensmad sammen 7 intervaller (Se appendix 1) 
Tid brugt på madlavning 10 intervaller (Se appendix 1) 
Socialklasse 5 intervaller opdelt efter nedestående definition 

Socialklasse 1 Selvstændige med 21 underordnede og derover – uanset uddannelse 
-Selvstændige med akademisk uddannelse – uanset underordnede 
-Funktionærer med 51 underordnede eller derover – uanset uddannelse 
-Funktionærer med akademisk uddannelse – uanset antal underordnede 
-Godsejere 

Socialklasse 2 -Selvstændige i byerhverv med 6-20 underordnede (ikke akademikere) eller 
med mellemlang videregående uddannelse 
- Funktionærer med 11-50 underordnede eller med mellemlang 
videregående uddannelse 
-Gårdejere med 4 eller flere underordnede 

Socialklasse 3 -Selvstændige byerhverv med 0-5 underordnede (ikke videregående 
uddannelse) 
-Funktionærer med 1-10 underordnede (ikke videregående uddannelse) eller 
”ekspert-betonet” arbejde 
-Gårdejere med 0-3 underordnede 

Socialklasse 4 -Funktionærer uden underordnede, uden videregående uddannelse og uden 
”ekspert-betonet” arbejde 
-Faglærte arbejdere 
-Husmænd 

Socialklasse 5 -Ufaglærte arbejdere 
-Studerende 
-Andre uden erhverv 

Hustandsoverhovedets 
uddannelse 

5 intervaller (Se appendix 1) 
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Statistisk model 

Fixed effects regression benyttes til at analysere de seneste 5-7 års udsving i antallet af husholdninger der 
køber signaturvarer for det Ny Nordiske køkken, og mængden der købes af disse. I fixed effects modellen 
antages, at den husholdningsspecifikke komponent er konstant over tid (heraf navnet: ”fixed effect”). På 
den måde benyttes husholdningerne som deres egen kontrol, idet modellen kontrollerer for egenskaber 
der ikke ændrer sig over tid, uanset om disse egenskaber er blevet målt eller ej. Dette kan eksempelvis 
være køn, der uanset hvilken effekt parameteren har på et givent tidspunkt, vil have samme effekt på et 
andet tidspunkt, fordi værdien ikke ændrer sig. Fixed effects modellen består således i at introducere 
husholdningsspecifikke konstantled, αi og den lineære regressionsmodel bliver: 

Yit = μt + βxit + αi + εit      :       i=1,…..,N og t=1,……T, 

hvor Yit  er værdien af responsvariablen (antal husholdninger der køber signatur-råvaren eller mængden der 
købes i den i'te husholdning på tidspunkt t). μt er skæringspunkt med y-aksen. β er en vektor af 
koefficienter for den rette linje. xit er de uafhængige forklarende variabler, hvis værdier kan variere på 
tværs af tid og husholdning, herunder sociodemografiske variabler som eksempelvis bruttoindkomst. αi er 
et husholdningsspecifikt konstantled, der kun kan variere på tværs af husholdninger, og ikke over tid.  αi 
repræsenterer derfor effekten af alle de uafhængige husholdnings-specifikke variable som ikke er medtaget 
i modellen og hvis værdier ikke ændrer sig over tid. Hvis der eksempelvis blev indsamlet data fra fire 
tidsperioder for hver enkelt husholdning, så ville de fire observationer for husholdning 1 alle have den 
samme værdi (for α1), og de fire observationer for husholdning 2 alle have den samme værdi (for α2) osv., 
sammenlignet med det stokastiske restled εit , der kan være forskelligt for hver observation i hver 
tidsperiode. N er antallet af husholdninger i datasættet og T er antallet af år i datasættet. For at bekræfte 
at den husholdningsspecifikke effekt (αi) er fast (fixed) og ikke stokastisk (random), er benyttet en Wu-
Hausmann test1. 

Datahåndtering 

Til datahåndtering og analyse er benyttet STATA/SE 13.0. Figurer er lavet i Excel 2010. Den afhængige 
variabel bestående af indkøbt mængde af råvarer er i visse tilfælde blevet tilpasset for at opretholde 
muligheden for sammenligning råvarerne imellem. Eksempelvis er råvaregruppen bestående af flere 
forskellige typer kål målt i ”stk”. Mængden af de pågældende råvarer, bestående af blomkål, hvidkål, 
pastinak, persillerod, rødbede, broccoli og knoldselleri, er blevet omregnet fra stk. til gram på baggrund af 
standardvægte (mellem, netto) udgivet af DTU (Ygil, 2013).  Efterfølgende er alle observationer for hver 
signatur-råvare/råvaregruppe blevet slået sammen for hver husholdning og herefter kvalitetstjekket. 

Model 1: Antal husholdninger der køber signatur-råvaren/råvaregruppen 
Den afhængige variable i model 1 består af antal husholdninger der har købt signatur-
råvaren/råvaregruppen i hver enkelt måned og år.  

1 Wu-Hausmann testen tester fixed effekt modellen mod random effekt modellen ved at gemme estimaterne fra hver af de to regressioner og 
benytte dem i kommandoen ”hausman”. Til regression er benyttet XT kommandoen ”xtreg”, som er udviklet til analyse af paneldata i STATA. Denne 
kommando efterfølges af den afhængige samt uafhængige variable. Kommandoen afsluttes med kommandoerne ”(fe)” for fixed effects og 
”cluster(hhnr)” der identificere GfK’s panel data bestående af de enkelte husholdninger (hhnr) og desuden tager højde for heteroscedacitet og 
autokorrelation. 
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I regressionsanalyserne er benyttet logaritmiske værdier, hvorved de estimerede koefficienter udtrykker de 
pågældende regressorers procentvise effekt på den afhængige variabel.  

Følgende uafhængige variable er blevet kontrolleret for i alle udbyggede versioner af model 1: 

• År, som numerisk variabel  
• Måned, som kategorisk variabel 
• Den månedlige gennemsnitspris for råvaren/råvaregruppen, for at tage hensyn til efterspørgslens 

følsomhed overfor prisændringer, udtrykt i logaritmer 

Model 2: Mængden af signatur-råvaren/råvaregruppen der indkøbes 
Den afhængige variable i model 2 består af indkøbt mængde på månedsbasis, for de husholdninger, der har 
købt den pågældende signaturvare. I regressionsanalyserne er benyttet logaritmiske værdier.  

Følgende variable er blevet kontrolleret for i alle udbyggede versioner af model 2: 

• År, som numerisk variabel  
• Måned, som kategorisk variabel 
• Den månedlige gennemsnitspris for råvaren/råvaregruppen, for at tage hensyn til efterspørgslens 

følsomhed overfor prisændringer, udtrykt i logaritmer 
• Indeks for den samlede forbrugte mængde fødevarer i den danske befolkning (på årsbasis), baseret 

på et mængdeindeks for det samlede fødevareforbrug for perioden 2005-2012 jf. Danmarks 
Statistik. Derved tilnærmes et udtryk for den generelle mængdemæssige vækst i 
fødevareforbruget, udtrykt i logaritmer 

I begge modeller angiver den estimerede koefficient til årsvariablen den årlige vækstrate for den afhængige 
variabel, når der korrigeres for prisændring, sæsonudsving mv. 

For udbyggede versioner af både model 1 og 2 er følgende uafhængige variable blevet inddraget enkeltvis 
som interaktionsled med årsvariablen: Indkøbsmåned, alder, bruttoindkomst, geografisk placering, 
socialklasse, uddannelsesniveau, hvor ofte der spises aftensmad sammen, og tid brugt på madlavning. 
Formålet med at inddrage disse interaktionsled har været at undersøge, i hvilken udstrækning væksten 
(positiv eller negativ) i forbruget af de pågældende varer har været jævnt fordelt på sæsoner og på 
forskellige forbrugersegmenter. 
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Tendenser i husholdningernes fødevareforbrug 
Nærværende kapitel har til formål at beskrive analyseresultater vedrørende den overordnede årlige 
udvikling for både antal husholdninger der køber og indkøbte mængder pr. husholdning indenfor udvalgte 
råvarer og varegrupper, der anses som signaturvarer for det Ny Nordiske køkken. Beskrivelsen tager 
udgangspunkt i data fra GfK Danmarks forbrugerpanel over perioden 2005-2012. 

For de råvarer, hvor det er muligt, sammenlignes GfK data med tal fra Coop Analyse Databasen kaldet 
”Coops mad-O-meter” der siden januar 2009 har fået ca. 70.000 danskere til at beskrive mere end 
1.000.000 måltider (Coop Analyse). Oplysningerne er analyseret og samlet i Coops database, der dagligt 
opdateres med 800 nye måltider. 

Tabel 2: β-koefficienter (vækstrater) og tilhørende p-værdier for fixed effects regression med henholdsvis antal husholdninger 
der køber råvaren/råvaregruppen og mængden indkøbt som afhængig variabel 

 Antal husholdninger Mængde pr. husholdning 

 Årlig 
vækstrate 

Gennemsnitspris 
elasticitet 

Årlig 
vækstrate 

Gennemsnitspris  
elasticitet 

 βt p-værdi βp p-værdi βt p-værdi βp p-værdi 

Blommer -0,03 <0,001 -0,49 <0,001 -0,06 <0,001  -1,07 <0,001 
Blåbær 0,10 <0,001 -1,76 <0,001 -0,016 0,38 -0,80 <0,001 

Fisk og skaldyr 0,01 0,270 0,90 0,008 -0,01 0,057 -0,63 <0,001 

Fuldkornsmel 0,03 <0,001 -0,05 0,159 0,02 0,114 -0,28 0,002 

Indmad -0,12 <0,001 0,55 <0,001 -0,015 0,003 -0,18 0,047 

Jordbær -0,001 0,191 -0,60 <0,001 0,01 0,005 -1,21 <0,001 

Kirsebær -0,03 <0,001 -0,48 <0,001 -0,002 0,785 -0,41 0,003 

Koldpresset 
rapsolie 

0,29 <0,001 -0,49 0,022 0,009 0,45 -0,17 0,042 

Kød -0,04 <0,001 -0,22 <0,001 -0,03 <0,001  -0,36 <0,001 

Kål -0,04 <0,001 -0,45 <0,001 -0,012 <0,001 -0,53 <0,001 

Kålpølser -0,11 <0,001 -0,67 0,001 0,01 0,671 -0,36 0,037 

Nyt Nordisk brød 
fra Kohberg 

-0,1 <0,001 -1,13 <0,001 -0,05 <0,001  -0,51 <0,001 

Pærer -0,06 <0,001 -1,20 <0,001 -0,01 <0,001  -0,29 <0,001 

Rodfrugter 0,05 <0,001  -0,06 <0,001 0,05 <0,001 -0,86 <0,001 

Skyr 0,38 <0,001 -1,13 <0,001 0,01 0,64 -0,56 0,059 

Æbler -0,05 <0,001 -0,41 <0,001 -0,02 <0,001  -0,25 <0,001 

Æblecider eddike -0,17 <0,001 -0,10 0,611 0,033 0,207 -0,11 0,153 

Æbleeddike -0,11 0,356 -0,52 0,001 -0,04 0,250 -0,25 0,131 

Ærter/Bælgærter 0,03 <0,001 -0,84 <0,001 0,02 0,051 -0,59 <0,001  

 

De viste βt-koefficienter kan som nævnt fortolkes som årlige vækstrater i henholdsvis antal husholdninger, 
som køber den pågældende vare, og den gennemsnitlige indkøbte mængde pr. husholdning, som har købt 
varen. Eksempelvis viser resultaterne en statistisk signifikant negativ årlig vækstrate på 3 % i antallet af 
husholdninger, som har købt blommer, og disse husholdninger har indkøbt 6 % færre blommer for hvert år 
der er gået. De to vækstrater kan adderes til en samlet vækstrate for forbruget. I eksemplet med blommer 
har den samlede årlige vækstrate for forbruget således været på minus 9 %. 
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βp -koefficienten til den gennemsnitlige pris (priselasticiteten) for blommer tolkes således, at når prisen 
stiger med 1 %, så falder antallet af husholdninger der køber blommer med 0,49 %. Tilsvarende gælder at 
den indkøbte mængde af blommer pr. husholdning falder med 1,07 % for hver procent, prisen for blommer 
stiger. De statistiske modeller korrigerer således for prisændringer i den betragtede periode. Bemærk, at 
næsten alle disse priselasticiteter (med undtagelse af antal husholdninger, der køber fisk og skaldyr) er 
negative, således at prisstigninger alt andet lige fører til nedgang i forbruget. 

I det følgende gennemgås nogle udvalgte varer/varegrupper, for hvilke der vises mere detaljerede 
resultater af de statistiske analyser. 

Blåbær 
Varegruppen blåbær består af observationer for indkøb af friske blåbær registreret i perioden 2008-2012. 
Udviklingen i antal husholdninger, der har købt blåbær, samt den forbrugte mængde i disse husholdninger 
fremgår af Tabel 2. Antallet af husholdninger der har købt blåbær, er ifølge GfK datamaterialet steget 
signifikant med 10 % pr. år over perioden 2008-2012 når der korrigeres for prisændringer. Den absolut 
største andel af stigningen har tilsyneladende fundet sted fra 2008 til 2009 (Figur 1). Den årlige vækstrate 
for den mængde blåbær husholdningerne køber, er negativ, dog ikke statistisk signifikant. Samlet giver 
disse forløb en indikation af, at der er sket en stigning i antallet af danske husholdninger som er begyndt at 
anvende blåbær i madlavningen i en vis udstrækning, men at de, som anvender blåbær i husholdningen, 
gør det i nogenlunde uændret omfang. Udviklingen kan på den ene side være udtryk for en øget 
forbrugerinteresse, men afspejler måske også en øget tilgængelighed i supermarkederne i den betragtede 
periode.  

Den drastiske stigning fra 2008-2009 (Figur 1) kan bl.a. forklares ved end højere gennemsnitspris i netop 
2008, sammenlignet med de efterfølgende år (Figur 2) hvilket formentlig også afspejler en vis modning af 
det danske detailmarked for blåbær. Den (relativt stærke) negative sammenhæng mellem gennemsnitligt 
antal husholdninger pr. måned der køber blåbær og den årlige gennemsnitspris kan også ses i de 
efterfølgende år frem til 2012. 

 

Figur 1: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af blåbær pr. husholdning i Danmark og det gennemsnitlige årlige 
antal husholdninger der køber. Basisår:2012. N=3742 
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Figur 2: Årlig gennemsnitpris for blåbær i Danmark 

Der er en tendens til, at det især er blandt de unge husholdningsansvarlige (≤29 år), at der er sket en vækst 
i antallet af husholdninger der køber blåbær, dog ikke tilsvarende for de mængder, de køber (Figur 3). 

  

Figur 3: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af blåbær pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
alder. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Fra Figur 4 fremgår sæsonvariationen i de estimerede vækstrater for mængde pr. husholdning og antal 
husholdninger der køber blåbær. Vækstraten for antallet af husholdninger der køber blåbær har været 
positiv i vinter- og forårssæsonen (og højest i april), mens vækstraten for antal forbrugere, der køber 
blåbær indenfor den normale danske høstsæson (juni-september) har været beskeden. Mønsteret kan 
være en indikation på, at hvis der har været en vækst i forbruget af blåbær i den normale danske 
høstsæson, så er den fortrinsvis er sket ved øget indsamling fra naturen fremfor ved indkøb i 
supermarkeder. Men udviklingen i indkøbet af blåbær synes at være præget af en udvidelse af sæsonen 
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ved et øget forbrug af importerede bær, snarere end af en øget udnyttelse af den nordiske 
dyrkningssæson. Der kan ikke påpeges en måned for hvilken mængden af blåbær pr. husholdning er vokset 
mest. 

 

Figur 4: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af blåbær pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
måned. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1 

Af Figur 5 og Figur 6 fremgår, at væksten i antal husholdninger der køber blåbær, fortrinsvis er sket i 
socialklasse 1, 4 og 5, og at væksten i antal blåbærforbrugere er jævnt fordelt ud over Danmark. Dog har 
vækstraten været relativt højere i bykommuner. For husholdninger i socialklasse 1 blev der desuden fundet 
en signifikant positiv vækstrate i den forbrugte mængde blandt de husholdninger, som køber blåbær. 
Bruttoindkomst har stort set ingen indflydelse haft på vækstraterne for hverken indkøbt mængde af blåbær 
eller antallet af husholdninger der køber – dog ser der ud til at have været en vækst i antal blåbærkøbende 
husholdninger med bruttoindkomst under 100.000 kr. med et samtidigt fald i mængden der indkøbes (data 
ikke vist). Sammenholdt med figur 3 kunne det tyde på at væksten til dels har været drevet at studerende. 
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Figur 5: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af blåbær pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, geografisk 
fordelt. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1. NS: Ikke signifikant 

 
Figur 6: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af blåbær pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
socialklasse. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 
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Den årlige vækstrate for antal af husholdninger der køber blåbær er højest for husholdninger med en lang 
videregående uddannelse, men er ligeledes signifikant for alle andre grupper af uddannede samt 
tenderende signifikant for dem uden uddannelse (Figur 7). Stigningen i den indkøbte mængde af blåbær pr. 
husholdning er kun tenderende signifikant for husholdninger med en lang videregående uddannelse. 

 

Figur 7: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af blåbær pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
uddannelsesniveau. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Hvor ofte der spises aftensmad sammen og hvor meget tid der bruges på madlavning har ikke den store 
indflydelse på den årlige vækstrate for indkøbte mængder af blåbær, der dog er signifikant for de 
husholdninger der ikke laver mad og kun spiser sammen 1-2 gange om ugen (data ikke vist). I sidstnævnte 
gruppe findes den højeste årlige vækstrate for antal husholdninger der køber blåbær. Dette kan evt. hænge 
sammen med at frugt og bær er nemme og hurtige at servere og muligvis ikke i så høj grad bliver brugt som 
ingrediens i egentlig madlavning.  

Sammenfattende viser analyserne for blåbær en stigning i antallet af danske husholdninger som er begyndt 
at indkøbe blåbær, men at husholdningerne køber i et nogenlunde uændret mængdeomfang.  Væksten i 
forbruget af blåbær ser ud til fortrinsvist at have form af øget forbrug af importerede bær udenfor normal 
dansk høstsæson. Analyserne tyder desuden på, at væksten til dels har været drevet af studerende og 
forbrugere med lang videregående uddannelse. 

Rodfrugter 
Varegruppen rodfrugter består i analysen af observationer for indkøb af knoldselleri, pastinak, persillerod 
og rødbeder registreret i perioden 2005-2012.  Vækstraten for antal husholdninger, der har købt 
rodfrugter, samt for den forbrugte mængde i disse husholdninger fremgår af Tabel 2. Antallet af 
husholdninger, og de mængder rodfrugter de har købt, er ifølge GfK datamaterialet begge steget med 
gennemsnitligt 5 % pr. år over perioden 2005-2012 - og således en samlet vækst i det samlede forbrug af 
rodfrugter på 10 % pr. år. Fra 2008 stiger de gennemsnitlige forbrugte mængde af rodfrugter mere drastisk 
(Figur 8), hvilket den gennemsnitlige pris vurderes at have haft indflydelse på, idet der fra 2008 ses en 
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tendens til en modsatrettet udvikling for den gennemsnitlige pris på rodfrugter (Figur 9), men udover 
priseffekten har der altså været en positiv trend i såvel antal forbrugere, som den mængde de køber.  
Samlet giver disse forløb en indikation af, at der er sket en stigning i antallet af danske husholdninger som 
er begyndt at anvende rodfrugter i madlavningen, og at de, som anvender rodfrugter i husholdningen, også 
gør det i et stigende omfang. Udviklingen tyder således på en øget forbrugerinteresse. 

 

Figur 8: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og det gennemsnitlige årlige 
antal husholdninger der køber. Basisår:2012. N=18754 

  

 

Figur 9: Årlig gennemsnitpris for rodfrugter i Danmark 

Af Figur 10 og Figur 11 ses det gennemsnitlige årlige antal husholdninger og mængde indkøbt pr. 
husholdning, fordelt på type af rodfrugt. Det fremgår, at udviklingen i antal husholdninger der køber 
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rodfrugter, lader til at være jævnt fordelt på alle rodfrugttyper, imens de højeste mængder der indkøbes er 
af knoldselleri og rødbeder, hvoraf sidstnævnte – ligesom pastinak og persillerod - udviser en drastisk 
stigning i mængden der indkøbes pr. husholdning efter 2008. Ifølge Coops Mad-o-Meter stemmer dette 
overens med at 9 ud af 10 danskere godt kan lide rødbeder, herunder syltet, ovnbagt eller som råkostsalat 
(Coop Analyse, 2013c).  Derimod ses en vis uoverensstemmelse med hensyn til knoldselleri. Her finder 
Coops Mad-o-Meter at et flertal af danskerne godt kan lide knoldselleri, men at næsten 3 ud af 10 faktisk 
ikke kan lide smagen af denne rodfrugt (Coop Analyse, 2013b). Desuden spiser lidt under en tredjedel af 
danskerne aldrig knoldselleri ifølge Coop, mens majoriteten af de danskere, der faktisk spiser knoldselleri, 
gør det sjældnere end 1 gang om måneden. 

 

Figur 10: Årlige gennemsnit for antal husholdninger i GfK panelet der køber rodfrugter i Danmark fordelt på type 

 

Figur 11: Årlig gennemsnitligt indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark, fordelt på type 

Vækstraten for antal husholdninger, der køber rodfrugter, er højere for aldersgrupper >30 år (Figur 12).  
Der ses dog ingen signifikant aldersforskel i vækstraten for de indkøbte mængder. At de yngre danskere 
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ikke har en signifikant positiv årlig vækstrate for hverken antal af husholdninger der køber rodfrugter eller 
den mængde der købes kan skyldes manglende kendskab til dem. Eksempelvis finder Coop i forbindelse 
med en undersøgelse af danskernes kendskab til knoldselleri at én ud af tre i alderen 15-34 år ikke kan 
navngive en knoldselleri når de bliver vist et billede af den (Coop Analyse, 2013b). 

 

Figur 12: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt 
på alder. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Af Figur 13 fremgår sæsonvariationen i de estimerede vækstrater for antal husholdninger der køber 
rodfrugter og mængden der indkøbes pr. husholdning. Vækstraten for antallet af husholdninger, og de 
mængder rodfrugter de har købt, har været positiv indenfor den normale danske høstsæson (august-
januar). Væksten kan derfor være en indikation på, at rodfrugter i stigende grad er blevet købt i sæson. 
Dette understøttes af Coop undersøgelsen der finder at danskerne spiser cirka dobbelt så mange rødbeder 
til aftensmåltidet om vinteren i forhold til, hvor mange de spiser om sommeren (Coop Analyse, 2013c). 
Ligeledes finder Coop at knoldselleri er mest populær om vinteren omkring januar, mens dens popularitet 
bunder midt på året i sommermånederne (Coop Analyse, 2013b). At især vækstraten for antal 
husholdninger der køber rodfrugter ligger højest i april og maj kan være en indikation på en generelt 
stigende efterspørgsel efter grønsager, kombineret med lavsæson for meget andet frisk grønt i 
supermarkederne, da mange grønsager først kommer i sæson hen på starten af sommeren.  
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Figur 13: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt 
på måned. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1 

Den årlige vækstrate for antal husholdninger der køber rodfrugter, er højest på øerne, men er også 
signifikant for alle andre geografiske grupper (Figur 14). Vækstraten for indkøbt mængde pr. husholdning er 
højest i de øvrige kommuner på øerne, men er ligeledes signifikant for alle andre grupper, på nær 
bykommuner på øerne.  Ændres den geografiske fordeling til henholdsvis Hovedstaden, Sjælland, Fyn 
Nordjylland, Østjylland og Syd/Vestjylland ændrer billedet sig en smule, idet Syd/VestJylland lader til at 
have en væsentligt højere vækstrate for antal husholdninger der køber rodfrugter (Figur 15). Dette kan 
måske til dels skyldes et lavere udgangsniveau, idet Coops mad-O-meter, i forbindelse med undersøgelser 
vedrørende rødbeder og både knold- og bladselleri finder at Østjylland er den region der oftest spiser disse, 
med indeks på henholdsvis 117 og 115. De danskere Coop finder til at have mindst appetit på at spise disse 
rodfrugter til aftensmad, er Københavns omegn med indeks 83 og 88 for henholdsvis rødbeder og selleri 
(Coop Analyse, 2013b; Coop Analyse, 2013c). 

 

Figur 14: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, 
geografisk fordelt. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1. NS: Ikke signifikant 
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Figur 15: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt 
på landsdele. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1. NS: Ikke signifikant 

Den årlige vækstrate for de husholdninger der køber rodfrugter, er højest på for socialklasse 2, men er også 
signifikant for alle andre grupper (Figur 16). Vækstraten for indkøbt mængde pr. husholdning er højest for 
socialklasse 4 og socialklasse 2,og lavest for socialklasse 1.  

 

Figur 16: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt 
på socialklasse. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Årlige vækstrater for de husholdninger der køber rodfrugter og for den mængde der indkøbes er positive og 
signifikante for alle uddannelsesgrupper. Husholdninger med en lang videregående uddannelse lader til at 
have haft en mindre vækst i den indkøbte mængde rodfrugter end de andre uddannelsesgrupper (Figur 17).  
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Figur 17: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt 
på uddannelsesniveau. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

De husholdninger der kun spiser aftensmad sammen i weekenden har en negativ årlig vækstrate for 
indkøbt mængde pr. husholdning sammenlignet med de andre grupper som alle har signifikante, men 
positive vækstrater (Figur 18), hvilket kunne indikere at forbruget af rodfrugter primært er steget i 
”hverdagsmaden” og i mindre grad i ”weekendmaden”. 

 

Figur 18: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af rodfrugter pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt 
på hvor ofte der i husholdningerne spises aftensmad sammen. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Vækstraten for antallet af husholdninger der køber rodfrugter, er positiv for alle bruttoindkomstgrupper, 
men højest blandt husholdninger med lav bruttoindkomst (data ikke vist). Vækstraten for mængden der 
indkøbes er derimod ikke signifikant for nogen af indkomstgrupperne. Tidsforbrug på madlavning lader ikke 
til at have stor betydning for væksten, dog er vækstraterne kun signifikante for antal af husholdninger der 
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køber rodfrugter, med undtagelse af de husholdninger der bruger 45 minutter på madlavningen (data ikke 
vist). 

Opsamlende viser analyserne for rodfrugter en stigning i antallet af danske husholdninger som er begyndt 
at anvende rodfrugter i madlavningen, og at de, som anvender rodfrugter i husholdningen, også gør det i et 
stigende omfang. Analyserne viser en tendens til relativt øget udnyttelse af sæsonvariationen for 
rodfrugter, idet væksten har været mindst om sommeren. Desuden lader væksten til at være drevet af 
forbrugere på øerne, alderssegmentet over 30 år, socialklasse 2 og 4, og rodfrugter ser ud til primært at 
anvendes til hverdagsmad. 

Kål 
Varegruppen kål består af observationer på indkøb af både frisk og frossen blomkål, broccoli og rosenkål, 
frossen grønkål og frisk hvidkål i perioden 2006-2012. Der eksisterer også data fra 2005 men disse er 
vurderet som usikre og derfor ekskluderet fra analysen. Udviklingen i antal husholdninger, der har købt kål, 
samt den indkøbte mængde i disse husholdninger fremgår af Tabel 2. Antallet af husholdninger er ifølge 
GfK datamaterialet faldet jævnt med gennemsnitligt 4 % pr. år over perioden 2006-2012 når der korrigeres 
for prisudvikling, dog med en tendens til stigning igen fra 2011, hvilket fremgår af de årlige gennemsnit i 
Figur 19. Ligeledes faldt den indkøbte mængde af kål jævnt, dog kun med gennemsnitligt 1,2 % pr. år over 
samme periode. Den årlige gennemsnitspris for kål har været aftagende siden 2007, og det har bidraget til 
at holde forbruget nogenlunde konstant, trods den negative ”rensede” vækstrate (Figur 20). Samlet set 
giver disse forløb en indikation af tendens til et fald i antal af husholdninger der anvender kål til 
madlavningen, og at de der anvender kål, gør det i et mindre omfang.  

 

Figur 19: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af kål pr. husholdning i Danmark og det gennemsnitlige årlige antal 
husholdninger der køber. Basisår:2012. N=79416 
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Figur 20: Årlig gennemsnitpris for kål i Danmark 

Af Figur 21 og Figur 22 ses det årlige gennemsnit af antal husholdninger der køber kål samt den indkøbte 
mængde pr. husholdning, fordelt på type af kål. Det fremgår, at udviklingen i de husholdninger der køber 
kål, lader til at være jævnt fordelt på alle typer kål, med en lidt større andel af husholdninger der køber frisk 
rosenkål. Mængdemæssigt indkøbes der gennemsnitligt størst mængde af frisk hvidkål. De laveste 
gennemsnitlige mængder der indkøbes af kål findes for frisk blomkål og broccoli. I overensstemmelse med 
GfK data (Figur 22) finder Coops mad-O-meter via en rundspørge om danskernes holdning til kål, at hvidkål 
og blomkål er at finde på top 3 listen over de mest vellidte kåltyper (Coop Analyse, 2013a). Rosenkål er den 
kåltype, som flest danskere ikke finder videre appetitlig - en tendens der står i kontrast til GfK data på antal 
husholdninger der køber, men i overensstemmelse med de mængdeindkøb der fremgår af Figur 22, hvor 
gennemsnitlige indkøbte mængder af frisk rosenkål ligger i bunden, mens gennemsnittet for frossen 
rosenkål ligger i midten. At frisk og frossen rosenkål er placeret forskelligt kan være et udtryk for at det er 
mere belejligt at købe frosne grøntsager, der allerede er klargjort til madlavningen. 
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Figur 21: Årlige gennemsnit for antal husholdninger i GfK panelet der køber kål i Danmark fordelt på kåltype 

 

Figur 22: Årlige mængdegennemsnit for indkøbt kål pr. husholdning i Danmark, fordelt på kåltype 

Det er især de unge husholdninger (<30 år) som bidrager til nedgangen i indkøb af kål. Faktisk er den årlige 
vækstrate for antallet af husholdninger der køber kål knap 40 % mere negativ end hos de 70 + årige, som 
har den mindst negative årlige vækstrate. Den årlige vækstrate for indkøbte mængder af kål lader ikke til at 
være forskellig imellem aldersgrupperne (Figur 23). Coops mad-O-meter bekræfter også en markant forskel 
på, hvor meget kål danskerne spiser på tværs af forskellige aldersgrupper. I gruppen af ældre i alderen 55-
74 år spiser næsten 1 ud af 10 kål til aftensmad på en vilkårlig hverdag i løbet af året. For de unge er tallet 
under det halve. Dog finder Coops mad-O-meter at et flertal af danskerne vurderer retter med kål som en 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A
nt

al
 h

us
ho

ld
ni

ng
er

 

Årstal 

Alt kål 
Gennemsnitligt antal husholdninger fordelt på kåltype og år 

Blomkål, frost Blomkål, frisk Broccoli, frost Broccoli, frisk

Grønkål, frost Hvidkål, frisk Rosenkål, frost Rosenkål, frisk

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
æ

ng
de

 (g
) 

Årstal 

Alt kål 
Gennemsnitligt mængde pr. husholdning fordelt på kåltype og år 

Blomkål, frost Blomkål, frisk Broccoli, frost Broccoli, frisk

Grønkål, frost Hvidkål, frisk Rosenkål, frost Rosenkål, frisk

26 
 



slags tidløs spise, der hverken kan kategoriseres som gammeldags eller moderne. Alligevel mener mere end 
én ud af fire, at retter med kål overvejende er en gammeldags spise (Coop Analyse, 2013a). Sammenholdt 
hermed tyder de statistiske analyser af GfK-materialet på at forbruget lettest fastholdes blandt de 
forbrugersegmenter, der i forvejen er forholdsvis tilbøjelige til at købe kål. 

 

Figur 23:Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kål pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
alder. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Vækstraten for antallet af husholdninger der køber kål er generelt negativ, men er mindre negativ indenfor 
den normale danske høstsæson (september-februar) med undtagelse af januar og februar (Figur 24). Dette 
kan være en indikation af at husholdninger, trods den generelle nedgang, i nogen grad fastholder at købe 
kål i sæson. Nedgangen i de mængder kål der købes af husholdningerne er størst i 1. halvår. Coops mad-O-
meter finder, at danskerne i december spiser dobbelt så meget kål som i juni (Coop Analyse, 2013a). 

 

Figur 24: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kål pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
måned. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1 

Den negative årlige vækstrate for antal husholdninger der køber kål, fordeler sig jævnt på alle typer af 
geografiske områder (Figur 25). Mængdeforbruget af kål er dog kun aftaget signifikant i Hovedstaden. 
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Ændres den geografiske fordeling til henholdsvis Hovedstaden, Sjælland, Fyn Nordjylland, Østjylland og 
Syd/Vestjylland er billedet det samme, dog med en smule lavere vækstrate for Syd/Vestjylland (data ikke 
vist), hvor Coops mad-O-meter ellers finder Sydjylland til at være den egn i Danmark, hvor der hyppigst 
kommer kål på aftenbordet, idet der knap 20 % oftere er kål på aftenbordet i forhold til 
landsgennemsnittet og således et højere udgangspunkt for beregningen af vækstrater. Hovedstaden er den 
del af landet, hvor Coops mad-O-meter finder at kålen er mindst populær som aftensmad, idet 
københavnerne ligger 20 % under landsgennemsnittet (Coop Analyse, 2013a).

 

Figur 25: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kål pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, geografisk 
fordelt. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1. NS: Ikke signifikant 

Ifølge GfK data er nedgangen i antal husholdninger der køber kål størst for socialklasse 1, imens mængden 
der indkøbes, ikke er ændret signifikant for nogen specifik socialklasse (data ikke vist). Den årlige vækstrate 
for antal husholdninger der køber kål, og den mængde der indkøbes, er lavest (mest negativ) blandt de 
husholdninger hvor den husholdningsansvarlige har en erhvervsrettet uddannelse. Vækstraten for antal 
husholdninger der køber kål er dog ligeledes negativ for de andre uddannelsesniveauer. Husholdninger 
uden uddannelse har en tenderende negativ årlig vækstrate for indkøbt mængder af kål (Figur 26).  

 

Figur 26: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kål pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
uddannelsesniveau. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 
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Fordelingen på bruttoindkomst pr. år giver ikke noget entydigt mønster, dog har alle grupper en signifikant 
negativ årlig vækstrate for antal af husholdninger der køber kål (Figur 27). Med hensyn til mængden der 
indkøbes af kål, fremgår det af Figur 27 at husholdninger med lavest bruttoindkomst og med en 
bruttoindkomst på 150.000-199.999 kr./år er de grupper, som har en signifikant negativ årlig vækstrate.

 

Figur 27: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kål pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
bruttoindkomst. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

I forhold til mønstre for aftensmåltidet er den årlige vækstrate negativ for alle grupper når det gælder antal 
af husholdninger der køber kål. Dog ses en positiv vækstrate for indkøbt mængde pr. husholdning blandt de 
der sjældent eller aldrig spiser sammen (Figur 28), men på grund af det lave udgangspunkt er denne 
vækstrate naturligvis behæftet med stor usikkerhed. 

 

Figur 28: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kål pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på hvor 
ofte der i husholdningerne spises aftensmad sammen. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 
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Sammenfattende ses et fald i antal af husholdninger der anvender kål til madlavningen, og at de der 
anvender kål, gør det i et mindre omfang. Faldet i væksten lader til at være drevet af det yngre 
forbrugersegment under 30 år. Analyserne viser desuden en tendens til øget relativ udnyttelse af 
sæsonvariationen for kål, idet nedgangen har været mindst i sommer- og efterårssæsonen.  

Fuldkornsmel 
Varegruppen fuldkornsmel består af observationer for indkøb af forskellige typer fuldkornmel, herunder 
fuldkornshvedemel, spelt-fuldkornsmel, fuldkornrugmel, og fuldkornsdurum, alle registreret i perioden 
2006-2012.  Vækstraten for antal husholdninger, der har købt fuldkornsmel, samt den indkøbte mængde i 
disse husholdninger fremgår af Tabel 2. Antallet af husholdninger der køber fuldkornsmel, er ifølge GfK 
datamaterialet steget jævnt med gennemsnitligt 3 % pr. år over perioden 2006-2012, mens den mængde 
fuldkornsmel der indkøbes pr. husholdning også er steget i samme periode (men ikke signifikant). Fra Figur 
29 ses efter år 2010 en tendens til et fald i det gennemsnitlige antal husholdninger der køber fuldkornsmel. 
Dette hænger sandsynligvis sammen med en stigende gennemsnitspris (Figur 30), som dog er korrigeret for 
i den årlige vækstrate (Tabel 2). Samlet set giver disse forløb en indikation af at der er sket en stigning i 
antal af forbrugere der anvender fuldkornsmel til madlavningen, men at de der anvender fuldkornsmel, gør 
det i et uændret omfang.  

 

Figur 29: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af fuldkornsmel pr. husholdning i Danmark og det gennemsnitlige 
årlige antal husholdninger der køber. Basisår:2012. N=2753 
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Figur 30: Årlig gennemsnitpris for fuldkornsmel i Danmark 

Den positive årlige vækstrate for antal husholdninger der køber fuldkornsmel kan ikke tilskrives en specifik 
aldersgruppe (Figur 31), men de unge husholdningsansvarlige skiller sig ud med en signifikant negativ årlig 
vækstrate for begge parametre.    

 

Figur 31: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af fuldkornsmel pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, 
fordelt på alder. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Vækstraten for antal af husholdninger der køber fuldkornsmel er højest i ”øvrige kommuner” på øerne, 
men er ligeledes positiv og signifikant for Hovedstadsområdet og Jylland (Figur 32). 

6
8

10
12

14
16

Å
rli

g 
ge

nn
em

sn
its

pr
is

 (k
r/k

g)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Årstal

Pris/måned Årligt gennemsnit

Gennemsnitspris
Fuldkornsmel

** 

NS 
NS NS 

NS 

NS 

NS 

*** 

NS 
NS NS 

NS 

NS 

NS 

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

>25 år 26-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 +

Å
rli

g 
væ

ks
tra

te
 

Fuldkorsmel 
Fordelt på tid brugt på alder 

Mængde pr. husholdning Antal husholdninger

31 
 



 

Figur 32: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af fuldkornsmel pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, 
fordelt på) fordelt på geografiske forhold. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1. NS: Ikke signifikant 

Den årlige vækstrate for de der køber fuldkornsmel er signifikant for socialklasse 1,4 og 5, men højest for 
socialklasse 4.  Vækstraten for mængden der indkøbes af husholdningerne påvirkes ikke signifikant af 
socialklasse.  

 

Figur 33: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af fuldkornsmel pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, 
fordelt på socialklasse. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Af Figur 34 fremgår at den årlige vækstrate for antal husholdninger der køber fuldkornsmel stiger med 
uddannelsesniveauet for den husholdningsansvarlige. Mængden der indkøbes har dog ikke samme mønster 
med en kun tenderende signifikant og positiv årlig vækstrate hos husholdninger uden uddannelse. 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

*** 

NS 

** 

* 
* 

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Hovedstaden Øerne - bykommuner Øerne - øvrige kommuner Jylland - bykommuner Jylland - øvrige kommuner

Å
rli

g 
væ

ks
tra

te
 

Fuldkornsmel 
Fordelt på geografi 

Mængde pr. husholdning Antal husholdninger

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

*** 

NS 

NS 

** 

** 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Socialklasse 1 Socialklasse 2 Socialklasse 3 Socialklasse 4 Socialklasse 5

Å
rli

g 
væ

ks
tra

te
 

Fuldkornsmel 
Fordelt på socialklasse 

Mængde pr. husholdning Antal husholdninger

32 
 



 

Figur 34: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af fuldkornsmel pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, 
fordelt på uddannelsesniveau. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

De husholdninger der aldrig/sjældent spiser aftensmad sammen eller kun gør det i weekenden har 
signifikant højere vækstrate for indkøbt mængde af fuldkornsmel end de andre grupper (data ikke vist). 
Væksten i antal af husholdninger der køber fuldkornsmel er ikke signifikant for nogen af disse grupper. 
Bruttoindkomst og tid brugt på madlavning har ingen indflydelse på den årlige vækstrate for de to 
parametre (data ikke vist).   

De statistiske analyser for fuldkornsmel indikerer således en stigning i antal af forbrugere der indkøber 
fuldkornsmel, men at de der anvender fuldkornsmel, gør det i uændret mængde. Væksten lader til at være 
drevet af forbrugere i Hovedstaden og i de øvrige kommuner på øerne, samt i socialklasse 4 og 1. 
Herudover er det det typisk blandt forbrugere med lang videregående uddannelse at stigning i forbruget af 
fuldkornsmel lader til at have størst gennemslagskraft. 

Kød 
Varegruppen kød består af observationer på indkøb af okse, kalv, fjerkræ, svin og lam i perioden 2005-
2012. Væksten i antal husholdninger, der har købt kød, samt i den indkøbte mængde i disse husholdninger 
fremgår af Tabel 2. Antallet af husholdninger der køber kød indenfor en vilkårlig måned, er ifølge GfK 
datamaterialet faldet jævnt med gennemsnitligt 4 % pr. år over perioden 2005-2012 imens mængden af det 
kød der købes pr. husholdning er faldet med 3 % årligt.  Det årlige gennemsnit af antal husholdninger der 
køber kød, lader til at være på vej op igen fra 2010 (Figur 35) på trods af en stigende gennemsnitspris i 
2010-12 (Figur 36).  Samlet giver disse forløb en indikation af, at der er sket et fald i de husholdninger der 
jævnligt anvender kød i madlavningen, og at den mængde de køber, også er faldet. 
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Figur 35: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af kød pr. husholdning i Danmark og det gennemsnitlige årlige antal 
husholdninger der køber. Basisår:2012. N=156760 

 

Figur 36: Årlig gennemsnitpris for kød i Danmark 

Af Figur 37 og Figur 38 fremgår det gennemsnitlige årlige antal husholdninger der køber kød og indkøbt 
mængde fordelt på kødtype. Som nævnt er begge parametre faldet siden 2005, men lader til at stige i 2012. 
En omfordeling mellem kødtyperne lader ikke til at være tilfældet hverken for husholdninger der køber kød, 
eller den mængde der købes. Det fremgår dog, at de husholdninger der køber kød, køber jævnt fordelt på 
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alle kødtyper, imens de gennemsnitligt største mængder der indkøbes er af svin, efterfulgt af fjerkræ, men 
hvor okse- og kalvekød tilsammen købes i et omfang svarende til svinekød. 

 

Figur 37: Årlige gennemsnit for antal husholdninger i GfK panelet der køber kød i Danmark, fordelt på kødtype 

 

Figur 38: Årlige gennemsnit for indkøbt mængde af kød pr. husholdning i Danmark, fordelt på kødtype 

Udviklingen i antal husholdninger der køber kød, og den mængde de køber, følges ad på aldersgruppe 
(Figur 39). Jo højere alder for den husholdningsansvarlige, jo mindre negativ vækstrate. Med alderen er der 
altså færre husholdninger der holder op med at købe kød, og deres indkøb falder mindre end for de øvrige 
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aldersgrupper. 

 

Figur 39: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kød pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
alder. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Rent geografisk er der ikke den store forskel på de årlige vækstrater for antal husholdninger der køber kød. 
Alle er signifikante og negative (data ikke vist). Den årlige vækstrate for mængden der købes af kød er 
ligeledes negativ, men ikke signifikant for ”øvrige kommuner” i Jylland samt bykommunerne på øerne. 
Nedgangen i antal forbrugere der køber kød, har været størst i socialklasse 1. Vækstraterne for de andre 
socialklasser er dog ligeledes negative og signifikante (Figur 40). De negative årlige vækstrater fordeler sig 
nogenlunde ligeligt på alle uddannelsesniveauer for både antal husholdninger der køber kød og den 
mængde der købes (data ikke vist). Ligeledes gælder at alle indkomstgrupper har en signifikant negativ årlig 
vækstrate for antal af husholdninger der køber kød, dog er det kun husholdninger med en bruttoindkomst 
på 150.000 - 199.999 kr. der har en signifikant (tenderende) betydning for udviklingen i den indkøbte 
mængde pr. husholdning (data ikke vist).  

 

Figur 40: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kød pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
socialklasse. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 
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Der ses en signifikant positiv årlig vækstrate for forbrugte mængder kød blandt de husholdninger der 
sjældent eller aldrig spiser aftensmad sammen (Figur 41), men i kraft af et i sagens natur lavt 
udgangspunkt, er denne vækstrate behæftet med betydelig usikkerhed, selv om den er statistisk signifikant. 
Den tid der bruges på madlavning har tilsyneladende ikke specifik betydning for antal af husholdninger der 
køber kød og den mængde der købes (data ikke vist). 

 

Figur 41: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af kød pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
hvor ofte der i husholdningerne spises aftensmad sammen. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

De statistiske analyser indikerer et fald i de husholdninger der anvender kød i madlavningen, og at den 
mængde de køber, også er faldet. Det reducerede forbrug af kød lader til at have haft størst 
gennemslagskraft blandt de yngre forbrugere, samt hos socialklasse 1 og 4. 

Koldpresset rapsolie 
For varegruppen koldpresset rapsolie er observationerne fra perioden 2005-2012. Udviklingen i antal 
husholdninger, der har købt koldpresset rapsolie, samt den indkøbte mængde i disse husholdninger 
fremgår af Tabel 2. Antallet af husholdninger der køber koldpresset rapsolie, er ifølge GfK datamaterialet 
steget med gennemsnitligt 29 % pr. år over perioden 2005-2012, dog med den absolut største andel af 
stigningen 2007-2008 og 2010-2011 (Figur 42). Derimod har den gennemsnitlige mængde hos de der køber 
koldpresset rapsolie ikke ændret sig signifikant inden for denne periode (og har tilsyneladende været 
aftagende, jf. Figur 42), hvilket muligvis skyldes en korrektion for stigninger i gennemsnitsprisen (Figur 43).  
Samlet giver disse forløb en indikation af, at der er sket en stor stigning i forbruget af koldpresset rapsolie i 
madlavningen. En stigning siden 2005 er dog ikke overraskende, da antal husholdninger der i 2005 købte 
koldpresset rapsolie var meget lavt (29 observationer i datamaterialet) mod 338 observationer i 2012, 
hvilket svarer til en samlet stigning på 225 % over hele perioden.  
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Figur 42: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af koldpresset rapsolie pr. husholdning i Danmark og det 
gennemsnitlige årlige antal husholdninger der køber. Basisår:2012. N=1138 

  

 

Figur 43: Årlig gennemsnitpris for koldpresset rapsolie i Danmark 

Fordeling på aldersgrupper har det ikke været muligt at se på, grundet et begrænset antal observationer og 
kollinearitet variablerne imellem. I bykommuner på øerne har stigningen i antal husholdninger der køber 
koldpresset rapsolie været stærkere end i de andre grupper, hvis vækstrater dog ligeledes er positive og 
signifikante for henholdsvis Hovedstaden og de øvrige kommuner på øerne (Figur 44). Derudover findes 
den højeste vækstrate for antal husholdninger der køber koldpresset rapsolie i socialklasse 1 (Figur 45).  
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Figur 44: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af koldpresset rapsolie pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der 
køber, fordelt på) geografisk fordelt. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1. NS: Ikke signifikant  

 

Figur 45: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af koldpresset rapsolie pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der 
køber, fordelt på socialklasse. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Den årlige vækstrate for antal husholdninger der køber koldpresset rapsolie fordeler sig nogenlunde jævnt 
ud på alle uddannelsesniveauer, om end væksten lader til at være en smule højere blandt husholdninger 
med kort videregående (og til dels lang videregående) uddannelse. Vækstraten for mængden af indkøbt 
koldpresset rapsolie er kun signifikant for husholdninger med en erhvervsrettet uddannelse (Figur 46).  
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Figur 46: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af koldpresset rapsolie pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der 
køber, fordelt på uddannelsesniveau. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Vækstraterne for rapsolie indikerer en stigning i antallet af danske husholdninger som er begyndt at 
indkøbe koldpresset rapsolie, men at husholdningerne gør det i nogenlunde uændret mængde. Stigningen 
har haft størst gennemslagskraft i bykommunerne på øerne og Hovedstaden. Stigningen lader også til at 
være drevet af forbrugere i socialklasse 1, samt blandt husholdninger med kort videregående uddannelse 
og til dels lang videregående uddannelse.  

Skyr 
Data for varegruppen skyr består af observationer fra perioden 2006-2012. Væksten i antal husholdninger, 
der har købt skyr, samt den indkøbte mængde i disse husholdninger, fremgår af Tabel 2. Vækstraten for 
antal af husholdninger der køber skyr, er ifølge GfK datamaterialet på gennemsnitligt 38 % pr. år over 
perioden 2006-2012, dog med den absolut største andel af stigningen fra 2010 (Figur 47). Derimod har den 
gennemsnitlige indkøbte mængde hos de der køber skyr, ikke ændret sig signifikant inden for denne 
periode, hvilket muligvis skyldes en stigning i gennemsnitsprisen (Figur 48).  Da der i Gfk datasættet er 
forholdsvis få observationer på skyr, kan manglende signifikans på væksten i mængdeforbruget muligvis 
skyldes for få observationer.  

Samlet giver disse forløb en indikation af, at der er sket en stigning i de husholdninger der spiser skyr, men 
at mængden, de indkøber er nogenlunde uændret i omfang. En stigning siden 2006 er dog ikke 
overraskende, da antal husholdninger der i 2006 købte skyr var meget lavt. I overensstemmelse med GfK 
data finder Coops mad-O-meter ligeledes at danskernes forbrug af skyr til morgenmad er steget meget 
kraftigt i de senere år. Ved at sammenligne marts måned igennem de sidste fire år, ses en tidobling af 
forbruget, der dog heller ikke var overraskende, da forbruget i 2009 var meget lavt. Ifølge Coops mad-O-
meter spiste cirka 3 ud af 10.000 danskere i 2009 skyr til morgenmad på en vilkårlig ugedag, imens det 2012 
gjaldt for 3 ud af 1000 (Coop Analyse, 2012). 
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Figur 47: Indekskurve for årlig gennemsnitsmængde indkøbt af skyr pr. husholdning i Danmark og det gennemsnitlige årlige antal 
husholdninger der køber. Basisår:2012. N=1228 

 

Figur 48: Årlig gennemsnitpris for skyr i Danmark 

Den årlige vækst i antal husholdninger de køber skyr placerer sig ikke signifikant på nogen specifik 
aldersgruppe, dog er vækstraten for den mængde skyr der købes signifikant lavere blandt de unge (<25 år) 
(et resultat, der dog er baseret på relativt få observationer). Geografisk placering lader ikke til at spille 
nogen rolle for den årlige vækstrate af de to parametre i Gfk data (data ikke vist). Coops mad-o-meter 
finder at det mængdemæssigt især er i københavnsområdet, at der bliver spist meget skyr til morgenmad, 
idet de i gennemsnit spiser over 50 % mere skyr til morgenmad end gennemsnitsdanskeren (indeks 154). 
Vestjydernes forbrug er derimod, i følge Coop, under halvdelen af gennemsnittet (indeks 44) (Coop 
Analyse, 2012).  
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Figur 49: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af skyr pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
alder. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Den årlige vækstrate for antal husholdninger der køber skyr er signifikant for alle socialklasser, dog med 
højest vækst i socialklasse 3. 

  

Figur 50: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af skyr pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
socialklasse. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Den årlige vækstrate for antal husholdninger der køber skyr er højest for husholdninger med en lang 
videregående uddannelse og lavest for husholdninger uden uddannelse. Vækstraten er dog signifikant og 
positiv for alle uddannelsesniveauer (Figur 51). Væksten i mængden der indkøbes af skyr lader til at være 
signifikant lavere blandt de husholdninger der ikke har en uddannelse. 
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Figur 51: Årlig vækstrate for indkøbt mængde af skyr pr. husholdning i Danmark og antal husholdninger der køber, fordelt på 
uddannelsesniveau. ***p>0,001 ** p>0,05 > p>0,1.  NS: Ikke signifikant 

Vækstraterne for skyr indikerer således en stigning i antallet af danske husholdninger som er begyndt at 
indkøbe skyr, men at husholdningerne gør det i nogenlunde uændret mængdeomfang. Med hensyn til alder 
og geografisk placering lader skyr til at have vundet bredt indpas hos forbrugerne, dog med en lav vækst i 
mængdeforbrug hos det yngre segment. Derimod findes typisk flest forbrugere af skyr blandt 
husholdninger med lang videregående uddannelse og husholdninger fra socialklasse 3 og 1. 

Diskussion af resultater for husholdningernes indkøb 
Det foregående har vist nogle forbrugertendenser, hvoraf en del indikerer tegn på stigninger i forbruget af 
nogle af de produktgrupper, som er forholdsvis fremtrædende i Ny Nordisk mad. Som udgangspunkt har 
det fra GfK materialet dog ikke været muligt at identificere varernes geografiske oprindelse, hvorfor der er 
behov for "et vist niveau af fortolkning" i forhold hertil, f.eks. at der er tale om varer "som kunne have 
været dansk/nordisk producerede til en konkurrencedygtig pris". Det samme gælder for økologiske 
produkter, idet der i analysen ikke er skelnet mellem almindelige og økologiske råvarer. Ifølge tal fra 
Danmarks Statistik (Statistikbanken) ses en tydelig positiv udvikling i detailomsætningen af økologiske 
fødevarer. Der indkøbes især større mængder af økologisk frugt og grønt, hvor detailomsætningen er 
steget med over 150 % for frugt og godt 60 % for grønt siden 2005. Omsætningen af økologisk kød er 
ligeledes steget, med godt 20 % for okse - og kalvekød og 40 % for svinekød, ligesom omsætningen af 
økologisk mel er steget. 

GfK's dækning af de mere "eksotiske" ingredienser som vildt, havtorn, perlekorn og ramsløg er også 
mangelfuld. Det kan dog nævnes at der i 2005 slet ikke var registreret perlekorn i GfK kartoteket, som 
faktisk er at finde i 2011 – dog ikke med registrerede indkøb. Dette kan dog være en indikation på øget 
interesse. Supermarkedet Irma har også haft økologiske ramsløg, skvalderkål og brændenælder på hylderne 
og der er i det hele taget kommet flere nordiske produkter på markedet, eksempelvis økologisk skyr fra 
Thise, perlespelt fra Skærtoft Mølle og dansk råmælksost fra Arla. Desuden har FDB udgivet flere kogebøger 
om ”Ny Nordisk Hverdagsmad” i samarbejde med Meyers Madhus og OPUS. Samlet set må dette indikere 
en vis form for stigende interesse for det Ny Nordiske køkken i den bredere del af befolkningen.  
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Den nordiske identitet af råvarerne lader ligeledes til at have en stor brandingmæssig værdi, eksempelvis 
lancerede Kohberg i 2008 brødserien Nyt Nordisk, som Kohberg producerer med brug af nordiske råvarer 
og efter nordiske traditioner. Slotsbryggeriet har også en øl på markedet af navnet Gavnø Ny Nordisk, mens 
Carlsberg sælger Carlsberg Nordic Blond. Der er imidlertid stadig mange supermarkeder der endnu ikke har 
et stort udvalg af de mere ”eksotiske” nordiske ingredienser. Handles disse derfor eksempelvis i lokale 
gårdbutikker, specialbutikker, eller bare i Irma, hvor der måske ikke foretages andre indkøb, så øges 
sandsynligheden for, at disse ikke registreres i GfK databasen. De burde blive det, men der er en vis risiko 
for, at panelet glemmer at registrere dem, eksempelvis pga. en manglende stregkode der gør, at varen skal 
registreres manuelt i en kostdagbog, eller fordi varen netop indkøbes separat og ikke i sammenhæng med 
de andre indkøb. Mangelfuld information i GfK data behøver derfor ikke at skyldes manglende indkøb, men 
derimod manglende registrering. Ét af koncepterne bag det Ny Nordiske køkken er netop også at samle 
føde fra naturen, fordi vilde ingredienser fra Norden smagsmæssigt er enestående, da deres indre 
konstitution afspejler det specifikke terræn og klima. GfK data kan dog heller ikke dække denne del af det 
Nordiske køkken.   

Det har således i Gfk analysen kun været muligt at tage udgangspunkt i forholdsvis almindelige råvarer og 
råvaregrupper, der betragtes som Nordiske, eller ”anti-Nordiske”, idet grundlaget for Ny Nordisk bl.a. læner 
sig op ad simple bæredygtighedsprincipper. Eksempelvis skal et reduceret forbrug af kød fra husdyr derfor, 
ud over de sundhedsmæssige fordele, ses i lyset af, at kød er blandt de mest miljøbelastende fødevarer og 
af at det gennemsnitlige kødforbrug pr. dansker er blandt de højeste i verden (Mithril, et al., 2012a; Mithril, 
et al., 2012b). Derfor fokuserer Ny Nordisk på flere kalorier fra vegetabilske afgrøder og mindre fra kød, 
uden at gå på kompromis med menneskets proteinbehov. Udover de sundhedsmæssige fordele ved frugt, 
bær og grønt er disse i høj grad med til at definere et regionalt køkken. De bringer samtidig farve ind i 
måltidet og bidrager med mange forskellige smagsindtryk. Rodfrugter og kål trives godt i koldt klima og 
dermed i de nordiske lande, hvilket betyder meget miljømæssigt, idet de er særdeles hårdføre, og kan 
dyrkes lokalt på friland i store mængder, med minimal miljøbelastning. I Norden er der også en lang 
tradition for kornproduktion og der er god dokumentation for, at fuldkorn har et stort sundhedsfremmende 
potentiale. Men er de udvalgte varer som f.eks. kål, rodfrugter, pærer, eller visse typer mel ikke også 
forholdsvis almindelige varer brugt i dagligdagen?  

Til at besvare dette spørgsmål er der taget udgangspunkt i ”indkøbsdata” fra SHOPUS butik interventionen 
(Jensen & Poulsen, 2013; Poulsen, et al., 2014), baseret på 147 voksne der indtog henholdsvis Ny Nordisk 
hverdagsmad (NNH) og Gennemsnitlig dansk mad (ADD). Jensen & Poulsen (2013) har rangordnet 
fødevarerne indkøbt under SHOPUS perioden efter popularitet, dels for NNH - og ADD gruppen. Herefter er 
der justeret for energiindhold, samt taget højde for pris - og forbrugerpræferencer i den virkelige verden, 
hvor maden ikke er gratis (som den var i SHOPUS interventionen). Da der findes mange udbydere af samme 
produkt og ligeledes flere typer af samme produkt, er fødevarerne herefter blevet matchet bedst muligt 
med GfK’s fødevarekategorier til en ny fusioneret fødevarekategori, således at rangeringen bedre kan 
sammenlignes. Denne rangordning benyttes til at underbygge valget af nordisk prægede varer for GfK 
analysen. Råvaren betragtes derfor som typisk nordisk, hvis den i NNH rangordenen har en væsentligt 
højere placering end i ADD rangordenen.  Dette vil altså repræsentere typiske råvarer der bliver indkøbt når 
der skal laves Ny Nordisk hverdagsmad og ikke Gennemsnitlig dansk mad.  
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Tages der udgangspunkt i kål-råvaregruppen lader det primært til at være økologisk hvidkål der har det 
mest nordiske præg med en ranglisteplacering som nummer på 34 i NND og tilsvarende 342 i ADD 
(almindelig konventionel hvidkål findes ikke på listen). Rosenkål følger efter med en placering som nummer 
66 i NND og 380 i ADD, mens økologiske rosenkål rangerer som 179 i NND og ligger så langt nede på ADD 
rangeringslisten at den ikke er medtaget. Blomkål lader til at være en kåltype der spises ligeligt i begge 
grupper med en placering som henholdsvis nummer 252 og 245, hvilket også stemmer overens med Coops 
rundspørge om Danskernes forhold til kål (Coop Analyse, 2013a). Resultatet for de årlige vækstrater 
ændres dog ikke vitterligt ved at ekskludere blomkål fra GfK analyserne (data ikke vist). 

Ses på ranglisteplaceringen af rodfrugter er billedet endnu mere tydeligt, idet både pastinak, persillerod og 
rødbeder skiller sig særligt ud som signatur-råvarer.  Økologisk pastinak har en placering som nummer 98 i 
NND og tilsvarende 426 i ADD, mens almindelig pastinak rangering på 195 i NND og findes slet ikke på 
rangeringsliste i ADD. For almindelig persillerod gælder en rangering på 195 i NND og tilsvarende 423 i ADD, 
mens økologisk persillerod har rangering 116 i NND og ligger så langt nede på ADD ranglisten at den ikke er 
medtaget. Almindelige rødbeder har en rangering på 185 i NND og tilsvarende 272 i ADD, mens økologiske 
rødbeder har en rangering på 38 i NND og tilsvarende 392 i ADD. Gælder det koldpresset rapsolie fremstår 
samme præferencemønster med en rangering som nummer 5 i NND og tilsvarende 288 i ADD. Skyr skiller 
sig ligeledes ud fra varer indkøbt til gennemsnitlig dansk kost med en forskel i placering på ca. 100, og klart 
højest rangeret hos NND gruppen.  Disse observationer understøtter, at grønsager som kål og rodfrugt, 
samt produkterne skyr og koldpresset rapsolie har en særlig placering i Ny Nordisk mad og ikke benyttes så 
ofte i den gennemsnitlige danske madlavning.  

Sammenligner man udviklingen for forbruget af fuldkornsmel med tal fra Fuldkornspartnerskabet (2013), 
viser analyserne af GfK data som nævnt en positiv vækstrate for antal af forbrugere af fuldkornsmel, men 
ikke i vækstraten for mængden der indkøbes pr. husholdning, mens Fuldkornspartnerskabet finder en 
stigning i salg af både fuldkornslogomærkede melprodukter og ikke fuldkornslogomærkede melprodukter 
fra 2011 til 2012 (indekstal på 104,2). Analysen er foretaget på baggrund af en kvantitativ online 
undersøgelse af et nationalt repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 18-65 år og beror på 
2800 interview per år (700 per kvartal). Fuldkornpartnerskabet finder også danskerne i stigende grad skifter 
hvedebrødet ud med fuldkornsmærkede brødvarianter. Eksempelvis steg det samlede salg af disse 
produkter med 7,2 % fra 2011-2012 mens fuldkornslogomærket knækbrød, dybfrost brød og morgenmad 
steg med henholdsvis 47,17 og 21 %. Dette er i tråd med det Ny Nordiske køkken, men falder igen sammen 
med andre tendenser i samfundet, herunder fuldkornskampagnen, og det er derfor vanskeligt at udskille 
Ny Nordisk's bidrag til denne udvikling som Fuldkornspartnerskabet påviser. 

Gfk consumer panel services laver løbende undersøgelser på frugt og grønt forbruget i Danmark. I 
undersøgelser udført for Gartneribrugets Afsætningsudvalg (GAU) er de seneste resultater fra 2013 blevet 
opgjort (Gartneriernes Afsætningsudvalg, 2013; GfK Panel Services Scandinavia, 2014). Resultaterne er 
baseret på et postalt/online spørgeskema, som blev sendt ud til GfK’s survey-husstandspanel i september 
2013 med en svarprocent på 70,6 % svarende til 1.413 svar. Segmenteringen i analysen har inddelt panelet i 
fire, bestående af ”Grovæderne” der får 100 % eller mere af den anbefalede daglige mængde, ”De 
Grønne”, der får 80-99 % af den anbefalede mængde, ”Aspiranterne”, der får 50-79 % af den anbefalede 
mængde og sidst ”De Umotiverede” der får under 50 % af den anbefalede mængde. De 4 segmenters 
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forbrug er blevet beregnet ud fra faktisk indkøbsadfærd, og der er blevet tillagt en ’spis ude’ faktor som 
beregnes på baggrund af spørgsmål i spørgeskemaet.  

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er frugt og grønt omsætningen i 2013 øget, hvilket man især tilskriver en 
øget indkøbsfrekvens, sandsynligvis grundet liberalisering af lukkeloven. I overensstemmelse med 
nærværende rapport findes, at alder spiller en rolle for forbruget, idet frugt og grønt forbruget stiger, jo 
ældre dagligvareindkøberen er. En vigtig information at fremhæve er dog, at det fra 
spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at andelen af ”umotiverede husstande” er steget fra 58 % i 2006 til 72 
% i 2013. Det er sket på bekostning af både Aspiranterne, De grønne og Grovæderne, der i 2006 udgjorde 
henholdsvis 27 %, 8 % og 9 % mens de i 2013 udgjorde henholdsvis 17 %, 5 % og 6 %. At De Umotiverede 
bliver flere synes at skyldes at dette segment i høj grad er prisbevidst. Pris fremstår derfor som en vigtig 
parameter for at kunne løfte frugt- og grønt-forbruget hos De Umotiverede. Det Ny Nordiske køkkens fokus 
på mere protein fra frugt og grønt kan derfor stå over for en stor udfordring i forhold til at vinde indpas, 
hvis andelen af De Umotiverede faktisk er repræsentativ for hele Danmark. Alligevel ser vi i Gfk data 
eksempelvis en stigning i antal husholdninger der køber rodfrugter og i mængden der indkøbes af disse pr. 
husholdning.  

I omtalte spørgeskemaundersøgelse er der også spurgt til kendskab til frugt og grønt i sæson, samt fokus på 
madspild – begge parametre der er tillagt stor betydning i det Ny Nordiske køkken. Her mener panelet, 
samlet set, at de har stort kendskab til, hvornår frugt og grøntsager er i sæson. Spørges til madspild mener 
paneldeltagerne ikke, at det øgede fokus på madspild påvirker de daglige indkøb – dog er der tendens til en 
lille stigning i det oplevede fokus på madspild, idet overvejelser om madspild i højere grad påvirker frugt og 
grønt indkøb. Dette stemmer overens med en ny undersøgelse fra Gallup foretaget for Berlingske, hvor 7 % 
svarer at de tænker mere over, hvor meget mad de køber set i forhold til for fem år siden, mens 4 % tænker 
mindre over det. Samtidig vurderer 37 % at de smider mindre mad ud end for fem år siden - mens 14 % selv 
mener, at de smider mere mad ud (Masri, 05/15/2014). 

Metodemæssigt bygger de gennemgåede analyser af GfK data på en antagelse om lineære sammenhænge, 
herunder en stabil årlig vækstrate for antal husholdninger og for indkøbt mængde pr. husholdning. Som det 
fremgår af nogle af indekskurverne i det foregående, kan der i nogle tilfælde sættes spørgsmålstegn ved 
denne antagelse, hvilket kan indebære en usikkerhed omkring størrelsen på de pågældende estimerede 
vækstrater, som i så fald repræsenterer et gennemsnit af vækstraten for forskellige delperioder.  
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Det Ny Nordiske Køkken i food-service sektoren 
Food-service sektoren omfatter de brancher, virksomheder og institutioner, som er ansvarlige for måltider, 
der fremstilles uden for private hjem, f.eks. restauranter/cafeer, bespisning på institutioner som plejehjem, 
hospitaler, daginstitutioner, skoler, kaserner m.v., kantiner, forretninger med takeaway mad (f.eks. slagter- 
eller bagerbutikker, fastfood forretninger) og event catering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011) 
anslår, at der er 25-30.000 forretningssteder i afsætningsleddet (operatørleddet) i den danske food-service 
sektor. I visse af detail-udsalgsstederne, f.eks. servicestationer, slagter- og viktualieforretninger og 
detailhandel med brød mv. forhandles der også varer, som kan betragtes som færdigforarbejdede måltider, 
f.eks. sandwich, varme pizza-stykker, osv. I følge Mikkelsen et al. (2000) producerer den offentlige 
bespisning i størrelsesordenen en halv million måltider dagligt, og repræsenterer således et ganske 
betydeligt samlet volumen på det danske marked for fødevarer. Tabel 3 angiver nogle størrelsesordener for 
de forskellige dele af food-service sektoren. 

Tabel 3: Skøn for food-service sektorens størrelse i Danmark.  

 Antal enheder i 2010 Måltider pr. dag (1000) Omsætning (mia. kr.) 

Restauranter 4443  18-20 
Pizzeriaer mv. 4504   
Kantine-operatører 1276  3,5-4,5 
Event catering 873  1,5-2,5 
Institutioner (offentlige) 6-10.000 500 4,2 
Kilde: HORESTA, Mikkelsen et al. (2000) 
 
Men food-service sektoren kan også defineres til at omfatte disse virksomheders/institutioners 
underleverandører af forarbejdede produkter og halvfabrikata, som indgår i fremstillingen af de endelige 
måltider – i det følgende benævnt food-service udbydere. Blandt større fuldsortimentsgrossister kan 
nævnes Inco Danmark, Dansk Cater, Hørkram Food service, Food service Danmark og Metro Danmark, som 
tilsammen er skønnet at udgøre 60-80 % af det samlede danske engrosmarked for food-service-produkter 
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011) vurderer 
endvidere, at grossisterne gennemgående ikke importerer mere end 5-10 % af deres salg.  

Der er ikke fundet datamateriale til belysning af udbredelsen af det Ny Nordiske køkken i food-service 
sektoren som sådan, men der findes visse informationer om dele af Ny Nordisk konceptet. Økologisk 
Landsforening (Økologisk Landsforening, 2013; Økologisk Landsforening, 2014) har således indsamlet data 
vedrørende det økologiske salg i food-service fra en række fødevaredistributører (15 stk.2), der samlet 
vurderes at dække ca. 75 % af omsætningen i den økologiske food-service. De indsamlede data viser, at for 
disse distributører er salget af økologi steget med ca. 80 % fra 1. halvår 2010 til udgangen af 2013. Ca. en 
tredjedel solgtes til institutioner, godt en fjerdedel til kantiner og ca. en femtedel til restauranter, og 
udviklingen har været nogenlunde ensartet på de forskellige food-service områder.  

2 BKI Kaffe, Catering Engros, Dansk Cater, Duo Frugt, Frellsen Kaffe, Frydenholm, Grøntgrossisten, Hørkram, Inco, Kalu, 
Merrild Kaffe, Peter Larsen Kaffe, Solhjulet, Supergros og Årstiderne 
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Figur 52: Omsætning (kr) i den økologiske food-service 2010-2012. Kilde: Landsforeningen Økologisk Jordbrug 

Størsteparten af det økologiske salg (målt i kroner) til food-service formål udgøres af kolonialvarer og 
mejeriprodukter med knap en tredjedel hver, mens frugt og grønt udgør omkring 10 % (Figur 53), og kød og 
frostvarer udgør forholdsvis beskedne andele af økologi-salget. Selv om detaljeringsgraden i disse tal ikke 
muliggør udpegning af specifikke råvarer indenfor Ny Nordisk Mad, så ligger en væsentlig del af væksten i 
det økologiske food-service salg indenfor frugt og grønt, mens kød som nævnt udgør en forholdsvis 
beskeden andel. Begge disse tendenser forekommer umiddelbart at være i tråd med Ny Nordisk Mad (og 
hænger i øvrigt sammen med, at storkøkkeners omlægning til økologi ofte indebærer reduktion i 
køkkenernes indkøb af kød, fordi den økologiske merpris for kød som oftest er relativt høj). 

 

 

Figur 53: Økologisk salg, fordelt på varegruppe. Kilde: Landsforeningen Økologisk Jordbrug 

Økologisk Landsforening vurderer, at salget af økologi i dag udgør 6-7 procent af den samlede omsætning 
af fødevarer i food-service-branchen, og at væksten fortsætter ind i 2014. 
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Kost- og Ernæringsforbundet gennemførte i 2012 en undersøgelse blandt 404 af forbundets medlemmers 
arbejdspladser (heraf 40 % fra daginstitutioner, 36 % fra plejesektoren og resten fra skoler, kantiner, skoler, 
hospitaler mv.) (Kost og Ernæringsforbundet, 2012). Ifølge undersøgelsen havde knap halvdelen af de 
adspurgte køkkener en økologiprocent (baseret på køkkenernes dokumenterbare indkøb), som kunne 
berettige brug af et økologisk spisemærke (dvs. økologiske råvarer udgør mere end 30 % af køkkenets 
samlede udgift til råvarer). 30 % af de adspurgte angav en økologiprocent over 60 %, dvs. berettiget mindst 
til det såkaldte ”sølvmærke” inden for rammerne af ”Det økologiske spisemærke”. Madkulturen (2013) har 
foretaget en videnopsamling om omlægning til økologi baseret på eksisterende materiale og litteratur. 
Rapporten peger bl.a. på vigtigheden af at se omlægning til økologisk storkøkkendrift som en generel 
omlægning af måltidsproduktionen, af stabile leverancer til forholdsvis lave priser, og af muligheden for at 
spare omkostninger ved i højere grad af lave maden "fra bunden", en pointe som også tages op af BDO 
Kommunernes Revision (2009), og som flugter ganske godt med idegrundlaget bag Ny Nordisk mad. En 
tidligere undersøgelse omkring storkøkkeners muligheder for at udbyde sunde og økologiske måltider har 
imidlertid indikeret stor forskel på, hvilken målgruppe omlægningsprojekterne var rettet imod (Elle, et al., 
2006). Navnlig i bespisningen af ældre fandt undersøgelsen, at det var vanskeligere at opnå effekter, dels 
fordi brugerne ikke ønskede forandringer i udbuddet, og dels fordi de køkkener, som leverer mad til ældre 
ofte er store og driften meget rationaliseret, hvorfor mulighederne for at finansiere omlægningen med 
rationaliseringer var forholdsvis begrænsede. 

Fremgangen i storkøkkenernes brug af økologiske varer skal i øvrigt ses i lyset af Regeringens Økologisk 
Handlingsplan, som blev lanceret i 2012, og som indeholder en række initiativer til at fremme økologien i 
Danmark, med henblik på en fordobling af det økologiske areal i 2020 i forhold til 2007 (Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2012). I handlingsplanen hedder det bl.a. 

”Omstilling af offentlige køkkener og økologisk omlægning af offentlige arealer 
En omstilling af offentlige køkkener til økologi vil medvirke til at øge efterspørgslen efter økologiske produkter og 
derved øge omlægningen af økologiske arealer. Hvis 60 pct. af den offentlige bespisning var økologisk, skønnes det at 
ville medføre en omlægning af 20.000-30.000 ha landbrugsjord til økologi i Danmark. Samtidig kan omstillingen også 
have andre positive sideeffekter – som reduktion af madspildet, mere fokus på måltidskvaliteten, opkvalificering af 
køkkenpersonalet og sundere mad. Erfaringer fra køkkener, som allerede er omstillet til økologi, viser, at omstillingen 
har givet mere tilfredse borgere og personale” (Fødevareministeriet, 2012) 

 

Der er i handlingsplanen afsat 28 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til informations- og 
uddannelsesaktiviteter, der via projektsamarbejder kan hjælpe stat, regioner og kommuner med at omstille 
deres køkkener til økologi. I april 2014 var der i følge Berlingske Tidende angivelig mere end 20 kommuner, 
som var i gang med omlægning af deres bespisning til økologi, og mere end 200 børneinstitutioner, der 
havde det økologiske spisemærke (Kommunernes Landsforening, 2014). 
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Det Ny Nordiske Køkken i restaurant-sektoren 
Et madkulturhistorisk tilbageblik viser, at selvom nye madkulturelle tendenser typisk er startet elitært, er 
de finere køkkener efterhånden blevet integreret i den brede befolknings spisevaner (Boll-Johansen, 2003; 
Boyhus, 2003; Nielsen, 2003). Restaurant-sektoren – og navnlig høj-pris delen af sektoren – må derfor 
formodes at spille en særlig rolle i forhold til udviklingen af det Ny Nordiske køkken i kraft af sektorens 
innovations- og udviklingsaktiviteter på det gastronomiske felt, og som inspirationskilde for såvel andre 
mad-professionelle som for private husholdninger. Som nævnt indledningsvis er det således forholdsvis 
velkendt, at restauranter som Noma og Geranium har stået som frontløbere og ”fyrtårne” i profileringen af 
det Ny Nordiske køkken på et højt og avanceret niveau. I det følgende søges det at afdække, i hvor stor 
udstrækning elementer fra det Ny Nordiske køkken er afspejlet i høj-pris segmentet af den danske 
restaurant-sektor.  

Hjemmesiden www.danskerestauranter.dk, som drives af Touristonline A/S, er en hjemmeside, som giver 
mulighed for at søge blandt ca. 2000 danske restauranter i forskellige kategorier og prisklasser og placeret 
rundt omkring i landet. I hjemmesidens database er restauranterne bl.a. klassificeret efter prisniveau (Højt, 
Middel, Lavt), type (Restaurant, Bar, Familierestaurant, Pizzaria, Brasserie,…), Køkken (Dansk, Fransk, 
Skandinavisk, Cajun, Smørrebrød,…) og geografisk område. Ud fra den nævnte antagelse om at nye 
kulinariske tendenser opstår i høj-pris segmentet af restauranter, er der via hjemmesiden foretaget en 
søgning på de restauranter, som er klassificeret i prisniveau ”Højt” i hele Danmark (117 restauranter i alt, 
hvoraf 106 var relevante, idet nogle vurderedes at være fejl-kategoriserede og nogle var lukkede), og disse 
restauranter er herefter blevet gennemgået med hensyn til gastronomisk profil dels via 
www.danskerestauranter.dk’s klassificering af restauranternes køkken (”Skandinavisk” eller ”Dansk”), og 
dels via gennemgang af menukort på restauranternes hjemmesider, hvor det er undersøgt, om de på deres 
menukort fremhæver en eller flere af følgende signatur-ingredienser i betegnelser af deres retter: havtorn, 
kål, perlebyg, ramsløg, rodfrugter, spelt, skyr, eller vilde lokale urter. Kål og rodfrugter spiller 
mængdemæssigt en forholdsvis stor rolle for det Ny Nordiske køkken (selv om disse ingredienser også 
anvendes i mange andre køkkener), mens de øvrige ingredienser er forholdsvis unikke for det Ny Nordiske 
køkken, og således er formodet at være signatur-varer, som medvirker til at profilere restauranterne som 
værende med på ”det Nye Nordiske”. Herudover er det undersøgt, om der på menukortene fremhæves 
betegnelser der stemmer overens med de Ny Nordiske principper, herunder især bæredygtighed, 
gastronomisk potentiale og nordisk oprindelse.  Derfor er menukortene undersøgt for fremhævelse af 
lokale råvarer eller danske råvarer/specialiteter, herunder eksempelvis oste fra Tebstrup og Arla Unika eller 
Vesterhavsrødspætte, skinke fra Mineslund, lammefjordsasparges eller dansk landkalv. Derudover er 
undersøgt om økologi nævnes på menukortet og om der benyttes sæsonråvarer, herunder eksempelvis nye 
kartofler. Undersøgelsen er gennemført i maj 2014. 

Ud af de 107 identificerede danske restauranter i høj-pris klassen var køkkenet hos 19 karakteriseret som 
”Skandinavisk”, mens det hos 84 var karakteriseret som ”Dansk” (Tabel 4). De restauranter, som var 
klassificeret som ”Skandinaviske” var fordelt ud over hele landet. 92 af de udpegede restauranter 
fremlagde menukort på deres hjemmesider, og for henholdsvis kål og rodfrugter havde ca. en tredjedel af 
de 92 restauranter retter med disse ingredienser på menukortet. Cirka en fjerdedel havde lokale råvarer 
eller danske specialiteter på menuen, og ofte havde de begge dele.  
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Blandt de mere unikke ingredienser for det Ny Nordiske Køkken spiller især ramsløg en markant rolle, idet 
20 ud af de 92 restauranter med menukort på hjemmesiden fremhæver ramsløg i en eller flere af deres 
retter. Også brugen af vilde urter (som f.eks. brændenælder) er forholdsvis udbredt blandt disse 
restauranter (med 17 ud af 92 restauranter), mens havtorn er fremhævet på 8 af de 92 menukort. Andre Ny 
Nordisk signatur-varer som perlebyg, spelt og skyr er nævnt på enkelte af de undersøgte menukort. Der er i 
øvrigt ikke nogen klar systematik i restauranternes anvendelse af de nævnte ingredienser på den ene side, 
og så restauranternes ovennævnte klassificering som henholdsvis ”Skandinavisk” eller ”Dansk" på den 
anden side. 

Tabel 4:Udbredelsen af elementer fra det Ny Nordiske køkken blandt danske høj-pris restauranter 

Betegnelse (iflg. www.danskerestauranter.dk) 
Restauranter i alt 107 
Skandinavisk 19/107 
Dansk 84/107 
Signatur-vare (iflg. restauranters menukort, maj 2014)  
Antal restauranter med menukort på hjemmeside 92 
Havtorn 8/92 
Kål 29/92 
Perlebyg 1/92 
Ramsløg 20/92 
Rodfrugt 40/92 
Spelt 3/92 
Skyr 3/92 
Vilde lokale urter 17/92 
Nordiske principper (iflg. restauranters menukort, maj 2014)  
Lokale råvarer 25/92 
Danske råvarer/specialiteter 26/92 
Sæson råvarer 20/92 
Økologiske råvarer 5/92 
 
Kilde: www.danskerestauranter.dk samt restauranternes hjemmesider 

 

 
Denne gennemgang af førende danske restauranters profilering i forhold til det Ny Nordiske køkken giver et 
øjebliksbillede af køkkenets udbredelse i foråret 2014, og viser at en forholdsvis betydelig andel af de 
danske høj-pris restauranter anvender ét eller flere karakteristiske elementer af Ny Nordisk i deres køkken. 
Denne metode kan risikere at give anledning til en undervurdering, idet der kan være flere signaturvarer 
end de, der er fokuseret på her – ikke mindst blandt nogle af de mest innovative restauranter. Det har med 
det anvendte metode- og datagrundlag ikke været muligt at undersøge udviklingen over tid.  

Den anvendte metode med at undersøge menukort på restauranternes hjemmesider indebærer en risiko 
for skævhed i udvælgelsen af restauranter, hvilket kan have bidraget til skævhed i resultaterne. 
Eksempelvis offentliggør restauranter som Geranium og Malling & Schmidt, som er velkendte eksempler på 
det Ny Nordiske Køkken, ikke menukort på deres hjemmesider og e således ikke med i ovenstående 
optælling.  
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Ny Nordisk aktiviteter på uddannelsesområdet 

I bekendtgørelse om den erhvervsfaglige indgang ”Mad til mennesker”, som rummer uddannelserne 
indenfor fødevareområdet, er Nyt Nordisk køkken ikke nævnt specifikt (Undervisningsministeriet, 2013). 
Det samme gælder for de uddannelsesordninger, som er gældende for andre uddannelser på 
fødevareområdet. Det betyder dog ikke, at der på de enkelte skoler ikke arbejdes med Ny Nordisk som led i 
undervisningen, men det er op til de enkelte skoler at fastlægge det nærmere indhold. På 
grunduddannelsen for ernæringsassistent uddannelsen har det Faglige Udvalg for 
Ernæringsassistentuddannelsen eksempelvis valgt at lægge elementer fra det Nordiske køkken ind i 
uddannelsesordningen, i det valgfri specialefag ”Bæredygtighed og nærvær”(Mollerup, 2014). Dette fag har 
en varighed på 1 uge og læringsmålene vedrører helt specifikt at eleven kan anvende principperne i ”Det 
Nordiske køkken” til kostplanlægning og produktion i et storkøkken.  Sundheds- og 
ernæringsuddannelserne på professionshøjskolerne benytter principperne bag Ny Nordisk i høj grad, det er 
dog forskelligt om begrebet ”Det Nordiske Køkken” fremhæves specifikt, da der eksisterer andre teorier og 
tilgange der kan benyttes til undervisningen. På VIA UC Aarhus University College benyttes Ny Nordisk ikke 
på en tematiseret måde i undervisningen, idet man ikke synes der er noget nyt over det (Lang, 2014). Man 
overvejer dog at inddrage det under modul 5, hvor der undervises i forskellige kostformer. På UC 
Syddanmark er det Nordiske køkken heller ikke skrevet ind i modulplanen, men koncepterne bag det Ny 
Nordiske køkken benyttes i høj grad på modul 3 under faget ”fødevareforbrug” (Mortensen, 2014). 
Mortensen (2014) mener at Ny Nordisk favner mange parametre, som står i modulplanen. Heriblandt 
lægger Ny Nordisk sig op ad de officielle anbefalinger, men er, modsat disse, defineret på råvareniveau. 
Desuden er konceptet baseret på naturvidenskabelig tænkning, idet der er evidens bag madkonceptet og 
der offentliggøres løbende forskningsresultater, som kan benyttes til undervisningen i sundhed. Mortensen 
(2014) mener også, at en anden vigtig parameter er, at Ny Nordisk fokuserer på sensorik og æstetik, hvilket 
er vigtigt for de studerende, der som udgangspunkt ikke er vant til at lave mad. Sidst er det for de 
studerende også vigtigt i praksis at kende til konceptet Ny Nordisk, både på godt og ondt, når de 
efterfølgende skal ud til forskellige klient/segment grupper. Eksempelvis lærer eleverne via planlægning og 
madlavning også at se kritisk på konceptet, idet de f.eks. opdager, at det ikke altid er nemt at få sæsonvarer 
i tyndt befolkede områder i Danmark. På flere moduler på Ernæring og sundhedsuddannelsen på Metropol 
inddrages ligeledes undervisning i Ny Nordisk, og der inviteres gæstelærere til at uddybe emnet (Sveistrup, 
2014).  

I forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er der udviklet en efteruddannelse der hedder 
”Nyt nordisk køkken”. Uddannelsen har en varighed af 3 dage og er for både faglærte deltagere inden for 
branchen, så vel som for ufaglærte. Kurset har været afholdt i 2012 og 2013 og afholdes også flere gange i 
2014. Pt. er der 7 skoler, der udbyder uddannelsen (Lyholmer, 2014). Af andre aktiviteter kan nævnes at 
Lægernes Uddannelses Forening (LUF) også arrangerer kurser i Ernæring, Idræt og Sundhed, hvor det Ny 
Nordiske køkken gennemgås teoretisk, og efterfølges af deltager-madlavning baseret på opskrifter 
kogebøger om Ny Nordisk Hverdagsmad (Lægernes Uddannelses Forening, 2014).  
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Lokale forsyningskæder for fødevarer 
Udviklingen i antallet af gårdbutikker og i gårdbutikkernes omsætning kan være indikatorer for 
markedsudviklingen for lokalt producerede varer. En kvantitativ undersøgelse af udviklingen i gårdbutik-
sektoren forudsætter en operationaliserbar definition af begrebet gårdbutik. Gårdsalget af fødevarer 
spænder fra stalddørssalg af æg, mælk eller frugt/grønt over vejside-boder med frugt/grønt/bær/honning 
til egentlige butikslokaler med kølefaciliteter mv. placeret på landbrugsejendomme.  

Ifølge hjemmesiden www.gaardbutikker.com opererer Fødevarestyrelsen med en definition, hvor salg af 
grønsager og egne uforarbejdede produkter i beskedent omfang, kan regnes under stalddørssalg, hvad 
enten boden står ved vejen eller man har et salgslokale inde i huset, mens at hvis der skal sælges kød eller 
forarbejdede produkter (eks. syltetøj) eller varer fra andre producenter, så regnes det som en gårdbutik 
(detailhandel), som skal godkendes på forhånd af den lokale Fødevareregion. En afgrænsning kunne således 
være at definere gårdbutikker som forhandlere, som er godkendt af Fødevareregionerne, og som er 
beliggende på landbrugsejendomme. En anden afgrænsning kunne være at tage udgangspunkt i 
medlemskab af foreninger eller netværk af gårdbutikker. Der er dog ganske mange – og ukoordinerede – 
netværk med noget forskellige udgangspunkter og rekrutteringsprincipper. Nogle har udgangspunkt i 
økologiske gårdbutikker. Nogle inddrager f.eks. slagter- og bagerbutikker. 

Danmarks Statistik har i 2014 offentliggjort tal om gårdbutikker i Danmark, som bygger på data fra 
landbrugs- og gartneritællingen i 2012, hvor landbrugsbedrifterne er blevet bedt om at angive, om de 
driver gårdbutik, enten i form af en autoriseret gårdbutik eller evt. blot et beskedent stalddørssalg. Tallene 
viser, at der i 2012 var 2880 landbrugsbedrifter (som udgangspunkt større end 5 ha) med gårdbutik, hvilket 
fremgår af Kilde: Danmarks Statistik (2014) 

Figur 54. Hovedparten af disse gårdbutikker var placeret på bedrifter med under 50 ha jord, og relativt få på 
store landbrugsbedrifter. Også i forbindelse med tidligere landbrugs- og gartneritællinger har der været 
spurgt til, om bedrifterne havde gårdbutik, og på den baggrund kan udviklingen i antallet af 
landbrugsbedrifter med gårdbutik opgøres som vist i Kilde: Danmarks Statistik (2014) 

Figur 54. 
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Figur 54: Udvikling i antal landbrugsbedrifter med gårdbutik. Databrud fra 2010-2012. 

Selv om det skal anføres, at den seneste tælling har spurgt mere detaljeret til forekomsten af gårdbutik på 
bedrifterne end tidligere tællinger, hvorfor man skal være varsom med at sammenligne 2012-tallet med 
tallene fra de foregående tællinger, så tyder figuren på en forholdsvis klar vækst i antallet af bedrifter med 
gårdbutik over den seneste snes år.  Udbredelsen af gårdbutikker i 2012 var i øvrigt størst på Fyn, dernæst 
Sjælland, og mindst i det nordlige og vestlige Jylland. 

Figur 55 viser, hvor mange af gårdbutikkerne i 2012, der solgte forskellige typer fødevarer. Figuren viser 
bl.a., at knap halvdelen af gårdbutikkerne solgte oksekød, at såvel kartofler som frugt og bær hver især blev 
solgt fra ca. en fjerdedel af gårdbutikkerne, og at grønsager blev solgt fra ca. en femtedel af gårdbutikkerne. 
Godt en femtedel af gårdbutikkerne lå på økologiske bedrifter – heraf flest med salg af animalske 
produkter. 

 

Kilde: Danmarks Statistik (2014) 

Figur 55: Antal gårdbutikker med salg af forskellige produkter, 2012 
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Samlet diskussion og konklusion 
Der har gennem den seneste halve snes år været et forholdsvis stærkt (såvel nationalt som internationalt) 
fokus på dansk gastronomi baseret på det Ny Nordiske køkken, som bl.a. rummer ambitioner om at forene 
velsmag og gastronomisk kvalitet med moderne viden om sundhed og velvære, baseret på lokale og 
bæredygtigt producerede råvarer. Baseret på de samme overordnede principper har målet i 
forskningsprojektet OPUS (Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem sund Ny Nordisk 
Hverdagsmad), som er finansieret af en bevilling fra Nordea Fonden, været at udvikle og afprøve et koncept 
for Ny Nordisk Hverdagsmad, som bygger på forholdsvis almindeligt tilgængelige råvarer til overkommelige 
priser, og som kan tilberedes af ”almindelige mennesker”.  

Det Ny Nordiske køkken beror på 4 principper: Sundhed, gastronomisk potentiale, nordisk oprindelse og 
bæredygtighed i form af lokale og bæredygtigt producerede råvarer, der bl.a. indebærer anknytning til 
sæson.  Ny Nordisk er derfor formuleret som en gastronomisk trend, som også falder sammen med andre 
tendenser i samfundet – herunder en generelt øget bekymring for klimaændringer og øget politisk 
interesse for fremme af økologisk og lokal fødevareproduktion.  

Formålet med denne rapport er at belyse aktuelle markedstendenser i relation til det Ny Nordiske køkken, 
herunder markedsudviklingen for en række af de råvarer og måltidstilbud, som indgår i Ny Nordisk mad. 
Det har ikke været muligt at etablere et kvantitativt mål for udbredelsen af Ny Nordisk som sådan, så 
rapportens problemstilling er i stedet belyst ved hjælp af en række partielle kvantitative og kvalitative 
indikatorer, som tilvejebringes på grundlag af foreliggende data- og informationskilder, og som hver især 
belyser forskellige elementer af Ny Nordisk principperne og/eller deres implikationer. Rapporten 
undersøger primært udviklingen i husholdningernes fødevareindkøb i detailforretninger, men herudover 
ses der også på tendenser i en række øvrige sektorer med forbindelse til produktion og salg af mad og 
måltider, såsom food-service operatører, restauranter, udbydere af uddannelse til madprofessionelle og 
salgssteder for lokalt producerede fødevarer. 

Udviklingen af det Ny Nordiske køkken og Ny Nordisk Hverdagsmad er foregået sideløbende med en række 
øvrige samfundsmæssige tendenser, såvel nationalt som internationalt, herunder stigende opmærksomhed 
i samfundet omkring kostens betydning for udvikling af overvægt og livsstilssygdomme, stigende bekymring 
for fødevareproduktionens miljø- og klimapåvirkninger, voksende forbrug og produktion af økologiske 
fødevarer og større politisk bevågenhed omkring produktion og markedsføring af økologiske og/eller lokalt 
producerede fødevarer. Da ambitionerne i Ny Nordisk Hverdagsmad er nogenlunde i harmoni med nogle af 
disse tendenser, er det i sagens natur vanskeligt at udskille den del af markedsudviklingen, som kan 
relateres til Ny Nordisk mad som sådan, selv om visse aspekter og ingredienser er forholdsvis 
karakteristiske for Ny Nordisk mad.  

Udviklingen i forbrugernes efterspørgsel efter elementer af Ny Nordisk mad er undersøgt ved hjælp af data 
fra GfK's ConsumerScan Scandinavia husholdningspanel, som omfatter ugentlige indkøbsregistreringer for 
et panel på ca. 3000 husholdninger for årene 2005-2012. Ved hjælp af lineær regressionsanalyse er der 
beregnet årlige vækstrater i indkøbet af en række fødevarer, som antages at blive påvirket positivt (blåbær, 
kål, rodfrugter, fuldkornsmel, koldpresset rapsolie og mejeriproduktet skyr) eller negativt (kød) af en evt. 
øget tilegnelse af Ny Nordisk mad i husholdningerne. Der er beregnet vækstrater for antallet af 
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husholdninger, som indenfor en måned køber de pågældende produkter, såvel som for den mængde af 
produktet, husholdningerne i givet fald køber. I regressionsanalyserne er der kontrolleret for påvirkninger 
fra prisændringer og for ændringer i det generelle fødevareforbrug (som f.eks. kan være påvirket af de 
økonomiske konjunkturer i den betragtede periode). Ved hjælp af udvidede regressionsmodeller er 
desuden undersøgt vækstraternes fordeling på forskellige sæsoner og socio-demografiske grupper. 

Analyseresultaterne viser indikationer på, at flere husholdninger køber en række af signaturvarerne for Ny 
Nordisk mad, herunder skyr, koldpresset rapsolie, fuldkornsmel og rodfrugter, mens der samtidig er 
detekteret en nedgang i antallet af husholdninger, der køber kød hver måned. Derimod er der ikke sket 
meget med de indkøbte mængder pr. husholdning (for de husholdninger der køber disse varer). I forhold til 
forbruget af disse Ny Nordisk signaturvarer tyder analyserne altså på, at husholdningerne kan anskues i to 
grupper: de der køber signaturvarerne og de der ikke gør. For gruppen af husholdninger, der køber 
signaturvarerne, er der i de fleste tilfælde ofte ikke nogen systematisk udvikling i, hvor meget de køber, 
men der bliver flere af dem.   

For en række andre fødevarer, som også indgår med relativt stor vægt i Ny Nordisk mad er billedet 
imidlertid noget mere nuanceret. For kål og for typisk nordiske frugter som blommer, æbler, pærer og 
kirsebær er der således fundet fald i antallet af husholdninger, som regelmæssigt køber disse varer, og også 
i de mængder, disse husholdninger køber pr. måned, mens der ikke er fundet nogen statistisk signifikant 
udvikling i forbruget af fisk og skaldyr, som også er et væsentligt element i Ny Nordisk mad. 

Bedre udnyttelse af sæsonvariationer i udbuddet af fødevarer er et væsentligt aspekt i konceptet for Ny 
Nordisk mad, ikke mindst i relation til grønsager og frugt. Selv om sæsonen for kål og rodfrugter er relativt 
lang på grund af en god holdbarhed, hvilket kan gøre det vanskeligt at udpege en præcis sæson, så tyder 
analyserne på tendenser til øget relativ udnyttelse af sæsonvariationen for grønsager som rodfrugter (hvor 
væksten har været mindst om sommeren) og kål (hvor nedgangen har været mindst i sommer- og 
efterårssæsonen). Derimod viser resultaterne for blåbær, at væksten i forbruget har været mindst omkring 
den normale danske høstsæson. Her kunne udviklingen tyde på, at forbrugerne kan have tage anvendelsen 
af blåbær til sig, men de har ikke ladet sig binde af den (forholdsvis korte) danske høstsæson, hvorfor 
væksten tilsyneladende er sket i form af øget import af blåbær. 

Detaljerede undersøgelser af socio-demografisk variation i husholdningernes forbrugsudvikling tyder på, at 
Ny Nordisk signaturvarerne har haft relativt stor gennemslagskraft hos forbrugere med lange videregående 
uddannelser, på øerne, og i de højere socialklasser. Disse tendenser dækker dog over betydelige variationer 
for de forskellige varer - f.eks. har socialklasse 4 for nogle signaturvarer også udvist relativt stærk vækst i 
forbruget. Forskellige signaturvarer har tilsyneladende forskellig appel til forskellige aldersgrupper, hvor de 
yngre forbrugere især har taget elementer som blåbær og reduceret kødforbrug til sig, mens væksten for 
en række af de øvrige elementer ser ud til at være højere for forbrugere i højere aldersintervaller. 

Det Ny Nordiske køkken har sat sit præg på fødevareuddannelserne, hvor flere inddrager aspekter herfra i 
undervisningen. Dette er delvist på grund af at selve bæredygtighedsprincippet bag Ny Nordisk består af 
traditionelle husmoderdyder fra 1950’erne, som eksempelvis at mindske madspild og at tilsigte en større 
udnyttelse af et dyr ved at bruge indmad og utraditionelle kødudskæringer. Derfor fremhæves det Nordiske 
køkken ikke nødvendigvis som koncept i forbindelse med læren herom på sundheds– og 
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ernæringsuddannelserne på professionshøjskolerne, men inddrages, når der undervises i forskellige 
kostformer således at de studerende forstår Ny Nordisk i praksis når de efterfølgende skal ud til forskellige 
klient grupper. De videnskabelige resultater fra OPUS, samt den sensoriske og æstetiske tilgang til 
madlavningen nævnes også som relevante undervisningsparametre. Gennem flere år har der desuden 
været interesse for at opretholde efteruddannelsesforløb specifikt i det Ny Nordiske køkken. 

Det har indenfor rammerne af nærværende undersøgelse ikke været muligt at undersøge udbredelsen af 
Ny Nordisk signaturvarer i food-service sektoren, men omfanget af økologi kan betragtes som en indikator 
for bæredygtighedsaspektet af Ny Nordisk mad. I food-service sektoren er flere offentlige køkkener blevet 
omlagt til økologi, hvilket har resulteret i et øget salg af frugt og grønt, som følge af en reduktion i 
køkkenernes indkøb af kød. Dette er i tråd med det Ny Nordiske køkken, men falder igen sammen med 
andre tendenser i samfundet, og det er derfor vanskeligt at udskille Ny Nordisk's bidrag til udviklingen. Der 
er dog ingen tvivl om at den verdenskendte restaurant Noma med sit Nordiske køkken har stået i spidsen 
for hyldesten til økologiske, lokale og årstidsvarende råvarer, og at det har tjent som inspiration hos mange 
professionelle udbydere af måltider i såvel food-service som restaurant-sektoren. Et overblik over den del 
af danske restauranter, som karakteriserer sig selv som høj-pris restauranter viser, at over 20 % af disse 
restauranter har elementer af det Ny Nordiske køkken, f.eks. ramsløg, havtorn eller lokale og danske 
råvarer på menuen  - og at en del af disse restauranter prismæssigt ligger på et noget lavere niveau end 
"fyrtårne" som Noma.  

Ifølge den madkulturelle historie skabes madkultur i toppen af samfundet og bevæger sig derefter nedad 
og udad. Selv om analyserne i nærværende rapport bør betragtes som indikative, så harmonerer de i nogen 
grad med dette billede, både i de professionelle mad-miljøer, hvor Ny Nordisk er udsprunget fra haute 
cuisine restauranter og gradvist har bredt sig til et bredere udvalg af restauranter og til food-sektoren, og i 
private hjem, hvor udbredelsen af elementer fra Ny Nordisk mad indtil videre ser ud til at være steget mest 
blandt befolkningsgrupper med lang uddannelse og høj social status. Historien viser også, at det tager tid 
for nye madkulturelle tendenser at bevæge sig fra toppen og ud til den brede befolknings spisevaner, så det 
er endnu for tidligt at afgøre, hvor stor udstrækning det Ny Nordiske køkken vinder indpas i danskernes 
madkultur fremover. 
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Appendix. Fordeling af panelets husholdninger på udvalgte 
sociodemografiske karakteristika 
I det følgende beskrives GfK-panelets sammensætning på udvalgte sociodemografiske variable. Hvor det er 
muligt, sammenlignes panelet med de officielle statistikker fra Danmarks Statistik. Det er ikke alle 
demografiske variable der er registreret hvert år, derfor fremgår fordeling pr. år samt den totale 
procentmæssige fordeling af grupperne. Der er ingen demografiske informationer fra år 2011. 

Blandt udvalgte demografiske data må alder formodes at være en vigtig determinant for 
fødevareforbruget. GfK data inddeler panelet i syv forskellige aldersgrupper fordelt efter den 
husholdningsansvarliges alder (Tabel A.1).   

Tabel A.1: Gfk panelets fordeling på aldersgrupper efter den husholdningsansvarliges alder, 2005-2012 

 GfK Danmarks 
statistik 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2012 K4 

≤25 år 1,07 1,95 2,28 0,34 0,79 1,15 1,16 31,37* 

26-29 år 4,83 2,3 2,6 1,01 1,38 0,92 1,29 4,07 

30-39 år 12,87 15,58 12,68 14,14 10,04 16,55 10,72 11,87 

40-49 år 17,96 19,65 19,84 15,32 14,96 15,63 15,37 14,48 

50-59 år 26,54 23,19 24,07 24,41 25,39 19,31 23,51 13,24 

60-69 år 24,4 24,78 24,88 27,27 29,72 29,66 24,55 12,89 

70 + år 12,33 12,57 13,66 17,51 17,72 16,78 23,39 12,08 

TOTAL Antal 373 565 615 594 508 435 774  

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100  

 
*Baseret på antal personer fra 0-25 år. Procentsatsen er 9,69 hvis der ses på antal i alderen 18-25 år. 

 
Ifølge Tabel A.1 synes panelets sammensætning aldersmæssigt nogenlunde uændret i den betragtede 
periode fra 2005-2012. Det har ikke været muligt at finde relevante sammenligningsgrundlag i Danmarks 
Statistik. Folketal er hvad der kommer tættest på i relevans. Ifølge Danmarks Statistiks folketal er andelen 
af unge mellem 26-29 år en smule højere end GfK data. Ligeledes må gælde for landsgennemsnittet af unge 
husholdninger, der dog ikke er relevant at sammenligne med GfK’s data. GfK panelet har en sammen-
sætning på 90 % over 40 år, sammenlignet med knap 53 % på landsgennemsnit i denne aldersgruppe. Som 
forventet er de indkøbsansvarlige i panelet primært kvinder (Tabel A.2).  

Tabel A.2: Gfk-panelets fordeling efter køn på den husholdningsansvarlige, 2007-2010 

 GfK 

Køn 2007 2008 2009 2010 

Mand 11,54 13,13 11,02 11,95 

Kvinde 88,46 86,87 88,98 88,05 

TOTAL Antal 615 594 508 435 

TOTAL % 100 100 100 100 
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Husholdningens geografiske placering påvirker også fødevareforbruget i husholdningerne. I nærværende 
analyser er benyttet en opdeling af data svarende til den geografiske fordeling på de 5 grupper i Tabel 
A.3A.3. Der er således omkring 35 % af det samlende antal husstande i Københavnsområdet, ca.25 % i 
bykommuner i Jylland og en svingende andel i de øvrige kommuner på øerne (fra 8,31 % til 27,61 %).  
Denne fordeling har det dog ikke været muligt at finde sammenligningsgrundlag med i Danmarks Statistik, 
derfor fremgår en alternativ fordeling i Tabel A.4. 

Tabel A.3: GfK-panelets fordeling på geografisk placering af husholdningen, 2005-2010 (%) 

 GfK 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hovedstaden 37 35,75 37,07 31,65 35,24 32,41 

Øerne - bykommuner 20,38 22,3 18,54 6,23 3,35 2,99 

Øerne - øvrige 
kommuner 

8,31 8,67 9,59 27,61 25 25,29 

Jylland - bykommuner 25,47 24,78 22,76 24,07 24,02 25,52 

Jylland - øvrige 
kommuner 

8,85 8,5 12,03 10,44 12,4 13,79 

TOTAL Antal 373 565 615 594 508 435 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 

 

Tabel A.4: GfK-panelets alternative fordeling på geografisk placering af husholdningen, 2005-2010 (%) 

                                               GfK                                                     Danmarks statistik 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2010 

Hovedstaden 37 35,75 34,15 29,29 33,07 31,49 23,89 

Sjæland 20,38 23,19 25,53 27,95 25,79 22,3 21,97 

Fyn 8,31 7,79 5,2 7,41 5,51 6,67 8,83 

Nordjylland 9,12 12,39 9,76 12,12 10,83 11,72 20,10 

Østjylland 16,35 13,81 17,72 16,84 15,75 18,16 14,69 

Syd/Vestjylland 8,85 7,08 7,64 6,4 9,06 9,66 10,51 

TOTAL Antal 373 565 615 594 508 435  

TOTAL % 100 100 100 100 100 100  

 

For den alternative geografiske fordeling af husholdninger findes en forholdsvis god overensstemmelse 
med officielle tal fra Danmarks statistik år 2010, der dog har en klart højere andel husholdninger i 
Nordjylland og lavere andel i Hovedstadsområdet sammenlignet med GfK data.  

Husholdningernes indkomst formodes ligeledes at påvirke antallet af husholdninger der køber specifikke 
fødevarer, og mængden der købes. GfK’s panel er opdelt i 15 grupper på bruttoindkomst (Tabel A.5). 
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Tabel A.5: GfK panelets fordeling på bruttoindkomst, 2005-2012, (%) 

 GfK 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

0-99,999 kr/år 1,61 0,53 1,14 1,52 1,18 1,15 0,65 

100,000 - 149,999 kr/år 12,33 9,03 7,8 5,89 6,5 7,82 7,62 

150,000 - 199,999 kr/år 7,51 7,79 5,69 10,77 11,22 7,13 9,17 

200,000 - 249,999 kr/år 9,38 10,27 8,62 8,42 9,45 11,03 11,11 

250,000 - 299,999 kr/år 11,8 9,73 10,57 9,26 7,68 7,36 9,56 

300,000 - 349,999 kr/år 7,51 9,03 9,11 9,76 8,07 8,05 8,4 

350,000 - 399,999 kr/år 7,24 8,85 7,15 6,4 7,87 10,57 4,65 

400,000 - 449,999 kr/år 6,97 7,26 9,92 8,42 7,48 6,9 7,49 

450,000 - 499,999 kr/år 8,85 7,08 5,85 4,04 7,48 8,28 5,81 

500,000 - 549,999 kr/år 4,83 6,19 7,32 7,74 4,92 6,44 4,01 

550,000 - 599,999 kr/år 6,7 6,37 7,64 7,24 4,72 5,75 6,85 

600,000 - 699,999 kr/år 4,29 5,31 6,99 6,4 7,48 4,37 6,59 

700,000 - 799,999 kr/år 5,09 3,54 3,74 5,56 4,53 4,14 5,94 

800,000 kr, eller mere 5,9 9,03 8,46 8,59 8,07 7,13 5,81 

Uoplyst     3,35 3,91 6,33 

TOTAL Antal 373 565 615 594 508 435 774 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 

 

GfK panelet er godt fordelt ud på de forskellige grupper af bruttoindkomst. Ifølge Danmarks statistik ligger 
den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst i 2012 på 444.701 kr. (steget jævnt fra 379.877 kr. i 2005).  Ifølge 
GfK’s samlede data ligger omkring 8 % af panelet indenfor denne gennemsnitlige bruttoindkomst, mens ca. 
55 % og ca. 37 % af panelet ligger henholdsvis under og over. 

Nærværende analyse formoder også socialklasse for værende en vigtig parameter i fødevarevalg og 
forbrug.  I GfK data er der ved socialklasse-betegnelse tale om en social selvplacering med 
stillingsbetegnelse, arbejdsforhold (antal underordnede) og uddannelse som de vigtigste kriterier. Disse 
fremgår i Tabel 1.  I Tabel A.6 fremgår andelen af GfK panelet på socialklasse. 

Tabel A.6: GfK panelets fordeling på socialklasse, 2005-2012, (%) 

 GfK 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Socialklasse 1 7,77 9,2 13,17 5,06 16,14 5,06 5,43 

Socialklasse 2 17,16 15,04 25,69 7,59 3,35 17,01 14,86 

Socialklasse 3 12,06 11,33 13,98 6,24 9,06 23,68 20,93 

Socialklasse 4 27,61 26,55 36,42 37,61 18,5 16,09 13,7 

Socialklasse 5 35,39 37,88 10,73 43,51 52,95 38,16 45,09 

TOTAL Antal 373 565 615 593 508 435 774 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 
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Placeringen af GfK’s husholdningspanel på socialklasse har været svingene gennem årene med eksempelvis 
et interval på 5,06 % - 16,14 % i socialklasse 1 over perioden 2005-2012. Størstedelen af panelet lader til at 
komme fra socialklasse 4 og 5. Da inddelingen af socialklasser afgrænses på mange forskellige måder findes 
intet relevant sammenligningsgrundlag i Danmarks statistik. 
Hvor ofte der spises aftensmad sammen og tid brugt på madlavningen er også parametre der kan formodes 
at have betydning for hvilke husholdninger der indkøber specifikke typer råvarer og mængden af disse. Af 
Tabel A.7A.7 og Tabel A. fremgår fordelingen på disse to parametre i GfK data. 

Tabel A.7: GfK panelets fordeling på hvor ofte der spises aftens mad sammen, 2005-2012, (%) 

 GfK 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Kun 1 person i hush. 31,9 32,04 31,54 33 36,02  40,18 

Aldrig/sjældent   0,33  0,39 0,36 0,26 

1-2 gange om ugen 1,88 1,06 2,28 1,01 0,59 0,71 0,78 

3-4 gange om ugen 6,43 7,26 8,62 6,23 5,51 11,74 6,46 

Dagligt 58,98 59,65 57,07 59,43 57,28 85,05 52,2 

Kun i weekenden 0,54  0,16 0,34 0,2 2,14 0,13 

Uoplyst 0,27              

TOTAL Antal 373 565 615 594 508 281 774 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tabel A.8: GfK panelets fordeling på tidsbrug på madlavning, 2005-2012, (%) 

 GfK 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Laver ikke mad 0,54 2,83 1,63   2,3 2,2 

< ½ time 5,9 5,31 6,34 7,42 6,3 11,49 7,62 

½ time 14,21 15,93 18,7 17,71 19,49 20,23 18,99 

ca. 45 min. 37,8 32,74 37,07 36,59 39,37 34,48 34,37 

1 time 21,72 27,96 23,58 24,79 20,47 17,93 17,57 

1½ time 7,77 5,31 4,07 4,72 3,94 4,14 4,65 

2 timer 0,8 0,88 0,49 0,51 0,59 0,69 1,03 

> 2 timer 0,27 0,53  0,17 0,2  0,13 

Forskelligt 9,65 7,08 6,99 7,25 9,45 8,51 12,66 

Ved ikke 1,34 1,42 1,14 0,84 0,2 0,23 0,78 

TOTAL Antal 373 565 615 593 508 435 774 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 

 

Over tredjedel af GfK panelet bor alene og spiser nødvendigvis ikke aftensmad i social sammenhæng. Godt 
60 % af husholdningerne spiser aftensmad sammen dagligt mens omkring 1 % husholdninger spiser 
aftensmad sammen sjældent eller kun i weekenden. Derudover bruger størstedelen af husholdningerne ca. 
45 minutter på madlavningen. Uddannelsesniveau spiller formodentlig også en rolle for fødevareforbruget i 
de enkelte husholdninger. GfK data inddeler panelet i fem forskellige grupper fordelt efter den 
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husholdningsansvarliges uddannelsesniveau.  Andelen har husholdninger har ikke ændret sig meget over 
årene på de forskellige uddannelsesniveauer og stemmer nogenlunde overens med officielle tal fra 
Danmarks statistik år 2012 (Tabel 5). 

Tabel 5: GfK panelets fordeling på uddannelsesniveau, 2005-2012, (%) 

 GfK Danmarks 
statistik  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2012 

Erhvervsrettet 37,10 38,44 41,00 41,10 40,10 40,71 39,52 32 

Kort videregående uddannelse 15,18 15,70 17,08 17,00 16,02 13,91 15,07 4,3 

Mellemlang videregående 
uddannelse 

19,18 19,58 19,31 19,68 19,91 22,26 22,29 12,7 

Lang videregående uddannelse 5,34 5,03 4,49 4,89 5,08 5,64 6,40 6,8 

Ingen uddannelse 23,20 21,25 18,12 17,33 18,89 17,49 16,72 0,1 

TOTAL Antal 378967 366913 343879 314471 312333 234422 325408  

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100  

Over en tredjedel af husholdningerne har en erhvervsrettet uddannelse, mens omkring 6 % har en lang 
videregående uddannelse. I GfK data findes en større anden af husholdninger med henholdsvis kort og 
mellemlang videregående uddannelse sammenlignet med Danmarks statistik fra 2012.   
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