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INDLEDNING



Indledning

Som baggrund for udviklingen af den nye fødevarestrategi i Kolding Kommune 
har der været brug for en undersøgelse, der giver et billede af koldingensernes 
forbrugsvaner og indkøbsadfærd i forhold til bæredygtige fødevarer.

Klima-X har derfor i samarbejde med Kolding Kommune udført en 
spørgeskemaundersøgelse, hvor formålet har været at skabe indblik i borgernes 
holdninger, adfærd og prioriteringer i forhold til at handle og spise bæredygtigt. 

På baggrund af denne undersøgelse har vi udarbejdet følgende rapport, der kan 
understøtte den fremtidige fødevarestrategi i Kolding Kommune. 
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Vi vil gerne undersøge koldingensernes madvaner for at forstå, hvor meget de 
engagerer sig i bæredygtig mad, samt hvad der motiverer borgerne og hvilke 
barrierer, der ligger til grund for tvivl og fravalg. 

Derfor er der blevet opstillet nogle hypoteser, som vi har søgt besvaret igennem 
spørgeskemaundersøgelsen. Indsigterne fra disse besvarelser vil blive gennemgået i 
rapporten.

Samtidig skal undersøgelsen sætte os i stand til at benchmarke Kolding Kommune 
op imod landsgennemsnittet samt give os et udgangspunkt, som vi kan følge op 
på ved projektets afslutning, for at evaluere effekten af indsatserne.

Derfor er relevante indsigter suppleret med en reference til benchmark-resultaterne 
på landsgennemsnit.
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Spørgeskemaet 
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Spørgsmål:

Spørgeskemaet er designet med fokus på at opnå en dybere indsigt i 
koldingensernes forbrugsvaner og indkøbsadfærd i forhold til 
bæredygtige fødevarer. For at opnå konkrete indsigter i de 
fokusområder vi er særligt nysgerrige på, er der blevet opstillet en 
række hypoteser (jf. bilag A), hvilket spørgsmålene i spørgeskemaet 
er designet til at skulle besvare.

Derudover er flere af spørgsmålene i undersøgelsen direkte kopieret 
fra udvalgte benchmark undersøgelser (jf. bilag G), da et delformål 
for undersøgelsen har været at sætte os i stand til at benchmarke 
Kolding Kommune op imod landsgennemsnittet.

Opbygning:

Spørgeskemaets flow har været opbygget som følgende:

1. Indledende demografiske spørgsmål 

2. Motivation og barrierer i forhold til bæredygtighed

3. Afdækning af vaner og adfærd i forhold til indkøb

4. Afdækning af vaner og adfærd i forhold til madlavning, 
herunder kødforbrug og åbenhed overfor plantebaserede 
produkter

Jf. Bilag B: Spørgeskemaet.



Gennemførsel

Metode:
Online spørgeskema (SurveyXact) udsendt fra eBoks.

Tidspunkt:
Dataindsamlingen er foregået i perioden 7. juni 2022 til 30. Juni 2022.

Målgruppe: 
Undersøgelsen har henvendt sig til borgere i Kolding Kommune på 15 år og derover.

Population:
Der bor 77.777 personer i Kolding Kommune (alder 15 år og opefter) 
Kilde: 2022K2:
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=FOLK1A
&PXSId=199113&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Stikprøve:
Vi har udvalgt 10.560 personer, der repræsenterer vores population.

Antal besvarelser:
1910 gennemførte besvarelser (136 besvarelser med nogle svar) – svarprocent: 18%.
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Respondenterne
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Opsummering på demografisk fordeling på respondenterne (1.910)

Geografi:
Kolding C: 69%

Centerbyerne: 18%

Resterende opland: 14%Mænd: 37%
Kvinder: 63%
Køn:

15-24 år: 10%

25-34 år: 10%

35-44 år: 12%

45-54 år: 23%

55-64 år: 28%65-74 år: 16%

75+ år: 0%

Alder:
Grundskole 8.-10. klasse: 13%

Gymnasial uddannelse: 7%

Erhvervsfaglig uddannelse: 21%

Kort videregående uddannelse: 13%

Mellemlang videregående uddannelse: 30%

Lang videregående uddannelse: 14%

Uddannelse:



Repræsentation og bias
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Da der blandt vores respondenter har været en overrepræsentation af kvinder, 
aldersgruppen 55-64 år, kort, mellem -og lang uddannelse, har vi valgt at vægte vores 
data i forhold til køn, alder og uddannelse. 

Dette for at kunne sammenligne (benchmark) med data fra andre landsdækkende 
undersøgelser samt sikre, at vi har med en repræsentativ baseline-undersøgelse at 
gøre. Dette arbejde er foregået i et samarbejde mellem Klima-X og studerende ved 
Kognitionsvidenskab, Aarhus Universitet. 

I vores analyse har vi yderligere ønsket at udforske mere detaljerede mønstre i 
besvarelser indenfor køn, alder, uddannelse og geografi. Da der her er tale om mindre 
undergrupper og dermed færre besvarelser, har vi her baseret vores indsigter på u-
vægtet data, da vi ellers ville få meget usikre resultater. Vi skal dog stadig være 
opmærksomme på, at vi muligvis ikke i alle tilfælde vil kunne generalisere, udover de 
indsamlede besvarelser.

En mulig bias vi skal være opmærksomme på i et spørgeskema som dette, hvor man 
kvantitativt spørger ind til adfærd, er, at respondenterne kan have en tendens til at ville 
svare ud fra ønsket adfærd - altså det, der er ‘rigtigt’ at svare. 
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INDSIGTER



INDSIGTER – OPSUMMERING
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Det tyder på, at mange koldingenserne finder bæredygtige madvaner vigtige, men mange spiser alligevel ikke 
bæredygtigt. Til trods for at koldingenserne umiddelbart bruger mere tid i køkkenet end danskeren på 
landsgennemsnit gør, samtidig med at mange giver udtryk for en interesse for at spise mere bæredygtigt, holder 
langt de fleste sig dog stadig ofte til at tilberede velkendte retter og spiser alligevel ikke bæredygtigt.

Det er særlig kvinderne og de unge, der går op i bæredygtighed og har et ønske om at spise mere bæredygtigt. Fx i 
kraft af at spise mindre kød, anvende alternativer og prøve nye ingredienser og opskrifter af. Mændene ser ud til at 
have lavere interesse i at ændre deres madvaner, da de ofte er mere konservative i deres besvarelser. I visse 
sammenhænge er respondenter fra centerbyerne også mere konservative i forhold til bæredygtige madvaner.

Pris og kvalitet er vigtigst, når der købes madvarer og det opleves som dyrt at spise bæredygtigt. Koldingenserne er 
umiddelbart mere fokuseret på pris end landsgennemsnittet. 

Smag går igen som en afgørende faktor. På den ene side spiser de fleste koldingenserne kød, fordi de holder af 
smagen, og på den anden side ligger smag som barriere for at købe plantebaserede madvarer. Samtidig er det, 
udover pris og kvalitet, smag, der er vigtig, når der købes madvarer. 

Flere mangler inspiration og viden om bæredygtige madvarer. Udover at det opleves som dyrt at spise bæredygtigt, 
er også manglende viden og inspiration væsentlige barrierer for at realisere ønsket om at spise mere bæredygtigt.

Aftensmåltiderne planlægges af mange – særligt børnefamilierne, for flere dage ad gangen. Til trods for dette er 
det kun få, der køber madvarer online eller benytter måltidskasser. Madvarer købes primært i fysiske 
dagligvarebutikker.

Den største motivation for at ændre madvaner i en mere bæredygtig retning ser ud til at være naturen og 
klima/miljø. Koldingenserne ønsker at passe på naturen og efterlade kloden i god stand til de kommende 
generationer. 



KONKLUSION PÅ HYPOTESE 1-8
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1. Koldingensernes madvaner er meget konservative.
Denne hypotese er svær at be- eller afkræfte, men det tyder på, at koldingensernes 
madvaner er forholdsvis konservative. Denne vurdering sker på baggrund af, at færre har 
skruet ned for kødforbruget i ft. landsgennemsnittet og at de fleste ikke spiser 
bæredygtigt, men foretrækker at lave den mad, de kender og som smager, som det plejer. 
Vi skal dog have in mente, at svarene stikker i flere retninger og at vurdering derfor ikke 
kan betragtes som general. Vi ser de unge og kvinderne have større motivation for 
bæredygtige madvaner, mens mændene og til tider borgere i centerbyerne ofte er mere 
konservative i deres besvarelser.

2. Koldingenserne spiser primært kød til aftensmad.  
Bekræftet – koldingenserne spiser i høj grad kød til aftensmad. I Kolding har færre skruet 
ned for kødforbruget - mere end 8 ud af 10 spiser overvejende kød  – flere end på 
landsgennemsnit. 

3. Koldingenserne går ikke særligt meget op i økologiske fødevarer.  
Bekræftet  – koldingenserne går en smule mindre op i økologi end landsgennemsnittet, 
men igen ser vi at koldingenserne ikke er ens. De 35-44 årige samt dem med en 
mellemlang -eller lang videregående uddannelse går en smule mere op i økologi end de 
andre aldersgrupper. Flere kvinder går også mere op i økologi end mændene.

4. A. Koldingenserne synes at bæredygtige madvaner er vigtige. 
Bekræftet - Mange finder bæredygtige madvaner vigtige. En lidt større andel (79%) end 
landsgennemsnittet (73%) er ‘meget enig’ eller ‘enig’ i, at det er vigtigt, at vores madvaner 
bliver mere bæredygtige for at bekæmpe klimaudfordringerne. 

B. Koldingenserne spiser selv bæredygtigt.  
Afkræftet - mange spiser ikke bæredygtigt, selvom de finder bæredygtige madvaner 
vigtige. Mange giver udtryk for en interesse for at spise mere bæredygtigt, men langt de 
fleste holder sig dog stadig ofte til at tilberede velkendte retter og spiser alligevel ikke 
bæredygtigt.

5. Reduktion af CO2 er den primære motivation til at opnå  bæredygtige madvaner.  
Bekræftet – dog i lidt bredere forstand. Klima/miljø er generelt den største motivation for 
at spise mindre kød og naturen er størst motivation for dem, der allerede har valgt at spise 
bæredygtigt. 

6. Børnenes sundhed og fremtid er den primære motivation for at ændre til mere 
bæredygtige madvaner.  
Bekræftet – dog i lidt bredere forstand. At efterlade kloden i god stand til kommende 
generationer er andenstørst motivation for dem, der allerede har valgt at spise 
bæredygtigt. 

7. Størstedelen af koldingenserne ved godt, hvad bæredygtige madvaner er. 
Denne hypotese er svær at be- eller afkræfte, men vi kan se, at de vigtigste udsagn der på 
tværs af demografi forbindes med bæredygtige madvaner er 1. At benytte danske/lokale 
varer, 2. At lave hjemmelavet mad, 3. At begrænse sit køb til det nødvendige. 

8. Koldingenserne foretrækker danske (lokale) fødevarer/Det er vigtigt for borgerne at 
købe/spise lokale fødevarer.  
Delvist bekræftet - Udover pris og kvalitet er det smag, sundhed, danske -og lokale 
produkter samt økologi, der er vigtigt, når der købes madvarer. Men hvorvidt 
koldingenserne foretrækker lokale fødevarer kommer an på hvad, det står i forhold til.

9. Størstedelen af koldingenserne synes det er svært og besværligt at lave 
bæredygtigt/klimavenligt mad. 
Delvist bekræftet - For respondenter, der har givet udtryk for at de ønsker at spise mere 
bæredygtigt, er prisen den største barriere. Herudover savner respondenterne viden om 
hvilke fødevarer, der er bæredygtige, samt inspiration til mere bæredygtige alternativer og 
opskrifter. Dette kan godt betragtes som at det er svært og besværligt at lave bæredygtigt 
mad.



KONKLUSION PÅ HYPOTESE 9-17
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10. A. Det er primært de unge mellem 15-25 år, som finder bæredygtighed vigtigt.  
Både og - De unge går op i bæredygtighed og har et ønske om at spise mere bæredygtigt, 
fx i kraft af at spise mindre kød, anvende alternativer og prøve nye ingredienser og 
opskrifter af. Der er en lille tendens til at respondenterne 25-34 år er mere markante i 
deres holdning (mere ‘meget enig’) i vigtigheden af bæredygtige madvaner, men samlet 
set er det aldersgruppen 45-54 årige, der er mest ‘meget enig’ eller ‘enig’.

B. Det er primært de unge mellem 15-25 år, som spiser bæredygtigt.  
Afkræftet - Respondenter over 45 år giver udtryk for at spise mere bæredygtigt end de 
andre aldersgrupper. Blandt de unge derimod, er der flere, der i højere grad er uenige i 
udsagnet om, at de spiser bæredygtigt, men samtidig har de unge i alderen 25-34 år i høj 
grad et ønske om at spise mere bæredygtigt. 

11. Det er primært kvinder, som har fokus på at spise bæredygtigt.
Bekræftet - Kvinderne ser ud til at spise en anelse mere bæredygtigt end mændene og 
ønsker samtidig også i højere grad end mændene at spise mere bæredygtigt.

12. A. Størstedelen af borgernes måltider er lavet fra bunden.  
Bekræftet - Over halvdelen har spist et hjemmelavet aftensmåltid mere end 10 ud af 14 
dage.

B. Måltider lavet fra bunden vurderes som mere bæredygtige. 
Bekræftet - De anden vigtigste udsagn der på tværs af demografi forbindes med 
bæredygtige madvaner er at lave hjemmelavet mad.

13. Convenience is King/ Pris, smag og nemhed er de vigtigste parametre, når der skal 
købes ind/laves mad.  
Delvist bekræftet - Udover pris og kvalitet er det smag, der er vigtigt, når der købes 
madvarer. Tilgængelighed er dog nede på en syvendeplads i forhold til, hvad der findes 
vigtigt, når der handles madvarer.

14. A. Størstedelen af borgerne køber deres madvarer i de fysiske butikker
Bekræftet - 93% køber primært deres madvarer i en fysisk dagligvarebutik.

B. Børnefamilier køber størstedelen af deres madvarer online/madkasser ordninger.
Afkræftet - Det er kun en meget lille andel (ca. 6%), der bestiller madvarer online og får 
varerne leveret derhjemme eller selv henter dem. Det er i lidt højere grad børnefamilierne, 
der handler online. I forhold til husstande med børn er det 9%, der bestiller madvarer i en 
online dagligvarebutik og enten henter varerne selv eller får dem leveret. I husstande uden 
børn er dette kun 4% .

Afkræftet - 14% benytter en måltidskasse en gang imellem eller hver uge. Der er lidt flere 
børnefamilier, der har erfaring med at benytte måltidskasser engang imellem, men der er 
ikke den store forskel på, hvorvidt der er tale om husstande med børn eller ej.

15. Borgerne laver ofte nye retter/eksperimenterer med nye ingredienser.  
Afkræftet - 42% af koldingenserne er interesseret i at prøve nye retter og ingredienser, 
men holder sig alligevel ofte til kendte retter. Kun 19% afprøver ofte nye opskrifter mens 
23%  bedst kan lide at benytte sig af velkendte retter. Mændene har en større tendens til 
at ville holde sig til velkendte retter og ikke prøve nyt af, mens kvinderne er mere åbne 
overfor at afprøve nye retter og ingredienser.

16. Borgerne går meget op i at minimere/undgå madspild. 
Bekræftet - 63% går i høj eller meget høj grad op i at minimere husstandens madspild. Det 
er de ældre generationer, der går mest op i at minimere madspild i husstanden og 
samtidig de unge, der ikke går så meget op i det. 

17. Borgerne bruger i gennemsnit mindre end 20 min. på at lave mad.
Afkræftet - Vores undersøgelse antyder, at man i Kolding umiddelbart bruger noget mere 
tid på tilberedning af aftensmad end landsgennemsnittet. 72% af respondenter bruger 
mere end en halv time, når de tilbereder (hjemmelavet) aftensmad, mens det på 
landsgennemsnit kun er 28%. 



INDSIGTER – UDDYBNING I 3 AFSNIT 
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Vaner og adfærd i forhold til indkøb

Vaner og adfærd i forhold til madlavning og kødforbrug

Motivation og barrierer i forhold til bæredygtighed



Vaner og adfærd i forhold til indkøb
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63% handler 2-3 gange i ugen.

Der er en overvejende andel af de 25-34 årige, der kun handler én gang i 
ugen, hvilket matcher med, at denne aldersgruppe også er en del af den 
gruppe (de 25-54 årige), der planlægger aftensmåltiderne for flere dage ad 
gangen, i form af en madplan.

Kvinder tilkendegiver oftere, at de kun handler én gang i ugen.

Der er en lille tendens til, at flere i centerbyerne handler én gang i ugen 
sammenlignet med Kolding C. 

I blandt de unge (15-24 år) er der en større andel, der handler op til 4-7 
gange i ugen, hvilket også kan have en sammenhæng med unge, der har 
mere madspild (se side 17).

Vaner og adfærd i forhold til indkøb

6 ud af 10 handler typisk madvarer
på 2-3 indkøbsture i ugen

Photo by Tara Clark on Unsplash



Photo by Igal Ness on Unsplash …

17

Vaner og adfærd i forhold til indkøb

8% bruger mindre end 1.500 kr. i gennemsnit på madvarer i måneden.

30% bruger mellem 1.500 kr. og 3.000 kr. i gennemsnit på madvarer i måneden.

29% bruger mellem 3000 kr. og 4.500 kr. i gennemsnit på madvarer i måneden.

23% bruger mere end 4.500 kr. i gennemsnit på madvarer i måneden.

Hvis vi kigger på landsgennemsnittet bruger en gennemsnitlig dansk husstand på 2,1 
personer 40.678 kr. på mad, svarende til et månedligt madbudget på 3.389 kr. (2020) 
(Se bilag G)

I den lavere ende af forbruget ser vi naturligt nok, at der ligger flere i den yngre 
målgruppe, sammen med flere med grundskole og gymnasial uddannelse som højest 
fuldførte uddannelse, samt respondenter over 65 år. 

Et lidt højere forbrug ser vi hos de 35-54 årige.

I forlængelse af at vi ser en lille tendens til, at flere i centerbyerne handler ind én gang i 
ugen, så er der også lidt færre her, der bruger over 4.500kr. på madvarer i måneden.

Hver anden bruger mere 
end 3.000 kr. i gennemsnit på 
madvarer i måneden



Photo by Tara Clark on Unsplash

93% køber primært deres madvarer i en fysisk dagligvarebutik.

Det er kun en meget lille andel (ca. 6%), der bestiller madvarer online og får 
varerne leveret derhjemme eller selv henter dem.

Det er i lidt højere grad børnefamilierne, der handler online. I forhold til 
husstande med børn er det 9%, der bestiller madvarer i en online dagligvarebutik 
og enten henter varerne selv eller får dem leveret. I husstande uden børn er dette 
kun 4% .

Vaner og adfærd i forhold til indkøb

Madvarer købes primært i 
fysiske dagligvarebutikker 
– kun få køber online

Hypotese 14A. Størstedelen af borgerne køber deres madvarer i de fysiske butikker.

Hypotese 14B. Børnefamilier køber størstedelen af deres madvarer online/
måltidskasseordninger.

I en fysisk dagligvarebutik

Bestiller i en online dagligvarebutik 
og henter selv varerne

Bestiller i en online dagligvarebutik 
og får varerne leveret hjemme

Andet

93,4%

3,5%

2,2%

0,8%

Hvordan køber din husstand primært madvarer?
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Vaner og adfærd i forhold til indkøb

Det er kun få, der benytter sig 
af måltidskasser

Hypotese 14B. Børnefamilier køber størstedelen af deres madvarer online/
måltidskasseordninger.

14% benytter en måltidskasse en gang imellem eller hver uge.

Det er i lidt højere grad de 25-54 årige, og særligt de 35-44 årige, der benytter 
måltidskasser hver uge eller en gang imellem. Der er lidt flere børnefamilier, der har 
erfaring med at benytte måltidskasser engang imellem, men der er ikke den store 
forskel på, hvorvidt der er tale om husstande med børn eller ej.

Der er også en lille tendens til, at dem med en lang videregående uddannelse i lidt 
højere grad benytter måltidskasser, eller har gjort tidligere.

64,4% har aldrig benyttet en måltidskasse.

Særligt det ældre segment over 55 år (og i endnu højere grad dem over 65 år) har aldrig 
benyttet en måltidskasse.

Respondenter i centerbyerne har i mindre grad benyttet måltidskasser sammenlignet 
med Kolding C og resten af byerne, der ligner hinanden meget. 

Aldrig

Nej, men har tidligere gjort

Ja, en gang imellem

Ja, hver uge

64,4%

21,5%

10%

4,1%

Benytter du/I måltidskasser?



Photo by Torbjørn Helgesen on Unsplash
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Vaner og adfærd i forhold til indkøb

Selvom mange ikke benytter måltidskasser, betyder det ikke, 
at måltiderne ikke planlægges på forhånd. Ca. 35% af dem 
der ikke benytter måltidskasser planlægger 
aftensmåltiderne for flere dage ad gangen.

Det er som med måltidskasserne også i høj grad de 25-54 årige, der planlægger 
aftensmåltiderne for flere dage ad gangen i form af en madplan. Samtidig ser vi her, 
at det i meget høj grad er børnefamilierne, der planlægger aftensmåltiderne for flere 
dage ad gangen, mens husstande uden børn i højere grad planlægger 
aftensmåltiderne dagen før eller på selve dagen.

Det er i lidt højere grad kvinderne end mændene, der giver udtryk for at planlægge 
aftensmåltiderne for flere dage ad gangen, mens mændene i højere grad planlægger 
dagen før. Af den lille andel der beslutter sig, mens de handler, er der flest mænd.

11% svarer, at de beslutter sig på selve dagen, mens de handler ind. Det er særligt de 
unge, der planlægger måltiderne, mens de handler nede i butikken.

Aftensmåltiderne planlægges af 
mange – i høj grad børnefamilierne, 
for flere dage ad gangen

Hvordan planlægger du/I normalt husstandens aftensmåltider?
Krydset med: Er der børn under 15 år i husstanden



Hvad er vigtigst for dig, når du køber madvarer? (Sæt op til 3 kryds)

Udover pris og kvalitet er det smag, sundhed, 
danske -og lokale produkter samt økologi, 
der er vigtigt, når der købes madvarer
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Vaner og adfærd i forhold til indkøb

Det er klart pris (69%)  samt kvalitet (57%) , der er vigtigst, 
når der handles madvarer. 

Det er naturligt nok i høj grad de yngre aldersgrupper, men også dem med kortere 
uddannelse, der går op i prisen – samt smag, mens det særligt er de ældre aldersgrupper 
og mænd, der går op i kvalitet.

Herudover er smag, sundhed, danske og lokale produkter samt økologi vigtigst.

Borgere i centerbyerne går mere op i pris og smag og mindre op i sundhed.

Mændene går mere op i smag end kvinderne.

Det er den ældre halvdel af aldersgrupperne, kvinderne samt dem med erhvervsfaglig, 
kort -og mellemlang videregående uddannelse og centerbyerne, der i særlig grad går op 
i danske og lokale produkter.

De 35-44 årige samt dem med en mellemlang -eller lang videregående uddannelse går 
en smule mere op i økologi end de andre aldersgrupper. Kvinderne går en smule mere 
op i økologi end mændene.

Hypotese 3: Koldingenserne går ikke særligt meget op i økologiske fødevarer.

Hypotese 8: Koldingenserne foretrækker danske (lokale) fødevarer/Det er vigtigt for borgerne at købe/spise lokale fødevarer.

Hypotese 13: Convenience is King/ Pris, smag og nemhed er de vigtigste parametre, når der skal købes ind/laves mad.

57,2%

30,5%

28,6%

21%

13,6%

11,6%

5,7%

3,1%

2,9%

1,6%

69,1%

23,7%

1,3%

1,1%

0,4%

Kvalitet

Smag

Sundhed

Økologi

Tilgængelighed

Dyrevelfærd

Klima og miljø

Uforarbejdet

Allergier

Etik

Pris

Danske og lokale produkter

Anbefalinger

Andet

Ved ikke

Koldingenserne er umiddelbart mere 
fokuseret på pris end landsgennemsnittet. 
God smag og kvalitet fylder meget generelt.
Dette benchmark er dog modificeret.

Kigger man på ”Økologiens Danmarkskort” ligger 
koldingensernes forbrug af økologi på 10-15% - en 
smule under landsgennemsnittet på 16,4%. (Se bilag G)



6 ud af 10 går i høj eller meget 
høj grad op i at minimere 
husstandens madspild
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63% går i høj eller meget høj grad op i at minimere 
husstandens madspild. 

Det er de ældre generationer, der går mest op i at minimere madspild i 
husstanden og samtidig de unge, der ikke går så meget op i det. 

Dette matcher Madkulturens undersøgelse af de unges indkøbs- og 
madvaner (2021), der viser, at til trods for, at de unge er Danmarks mest 
klimabevidste generation og bekymrer sig mere om klimaet, er det alligevel 
de unge, der har Danmarks største madspild. En undersøgelse fra 
Fødevarestyrelsen i 2018 peger på, at unge 18-34-årige er den gruppe, der 
smider mest mad ud. Et travlt og uforudsigeligt hverdagsliv med skiftende 
spisetidspunkter, spontane middagsaftaler mv. ses som den hyppigste kilde 
til madspild. (Se bilag G)

Hypotese 16. Borgerne går meget op i at minimere/undgå madspild

I hvor høj grad går du op i at minimere din husstands madspild?
Krydset med: alder

Photo by Jo Lanta on Unsplash



Vaner og adfærd i forhold til madlavning og kødforbrug
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72% af koldingenserne bruger over en halv time i køkkenet, når de 
tilbereder aftensmad.

Vores undersøgelse antyder, at man i Kolding umiddelbart bruger noget mere tid på 
tilberedning af aftensmad end landsgennemsnittet. 72% af respondenter bruger mere 
end en halv time, når de tilbereder (hjemmelavet) aftensmad, mens det på 
landsgennemsnit kun er 28%. 

På landsgennemsnit bruger 73% under 30 min. på at tilberede aftensmaden, mens det 
kun er 24% af de adspurgte i Kolding, der bruger mindre end en halv time. En kæmpe 
forskel – nærmest det omvendte billede, umiddelbart. (Se bilag G)

Flere af de 35-54 årige bruger over en halv time, når de tilbereder aftensmaden 
sammenlignet med de andre aldersgrupper. Det samme gælder kvinderne, der ser ud til 
at bruge lidt mere tid end mændene i køkkenet, når aftensmaden skal tilberedes. Det 
tyder også på, at der bruges en smule mere tid i køkkenerne ude i centerbyerne og 
resten af oplandet end i Kolding C.

Det tyder på, at koldingenserne 
bruger mere tid på madlavning 
end landsgennemsnittet

Hypotese 17. Borgerne bruger i gennemsnit mindre end 20 min på at lave mad.

Under 15 min.

15 - 30 min.

31 - 45 min.

Over 45 min.

54,5%

22,3%

17,6%

3,3%

2,3%

Ved ikke

Hvor lang tid bruger du ca. i køkkenet, når du tilbereder aftensmad?
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I løbet af 14 dage er det 57%, der har fået aftensmad bestående af 
et hjemmelavet måltid i mere end 10 dage.

Størstedelen af dem, der alle dage har fået et hjemmelavet måltid (18%), er de 65-74 
årige og dem med grundskole som højest fuldførte uddannelse.

39% har i mere end 10 dage fået et hjemmelavet aftensmåltid og her er størstedelen de 
35-54 årige. I sammenhæng med denne tendens ser vi, at 64% af husstande med børn 
har fået et hjemmelavet aftensmåltid i mere end 10 ud af 14 dage eller alle dage, til 
forskel fra husstande uden børn, hvor 56% har.

Også flere borgere i oplandskommunerne udenfor Kolding C og centerbyerne har fået 
et hjemmelavet måltid mere end 10 ud af 14 dage. 

I den anden ende ligger dem med en gymnasial uddannelse og får færrest 
hjemmelavede aftensmåltider.

På en helt gennemsnitlig dag i 2021 spiste 77,3% på landsplan aftensmad, som var 
tilberedt derhjemme. (Se bilag G)

Over halvdelen har spist et 
hjemmelavet aftensmåltid 
mere end 10 ud af 14 dage

Hypotese 12A: Størstedelen af borgernes måltider er lavet fra bunden.

38,7%

Alle dage

Mere end 10 dage

5 - 10 dage

2 - 5 dage

18%

23,9%

12%

1,8%

2,5%

3,2%

Ingen dage

Ved ikke

1 dag

Hvis du ser tilbage på de sidste 14 dage, hvor ofte har din 
aftensmad så bestået af et måltid, du/I selv har tilberedt 
fra bunden, herunder også retter fra måltidskasser)



Photo by Max Delsid on Unsplash
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42% af koldingenserne er interesseret i at prøve nye retter og 
ingredienser, men holder sig alligevel ofte til kendte retter.

Vi ser en lille tendens til, at dem med en lang videregående uddannelse i højere grad 
kan lide at prøve nye retter af og ofte også afprøver nye opskrifter. Ellers er langt 
størstedelen interesserede, men holder sig alligevel til det kendte.

19% afprøver ofte nye opskrifter, og der er en lille overvægt af respondenter mellem 55 
og 64 år samt borgere i oplandet udover centerbyerne der kan lide at eksperimentere 
med nye ingredienser, når de laver mad. 

23% kan bedst lide at benytte sig af velkendte retter. Mændene har en større tendens 
til at ville holde sig til velkendte retter og ikke prøve nyt af, mens kvinderne er mere 
åbne overfor at afprøve nye retter og ingredienser.

Der er en interesse for at prøve 
nye retter, men valget ender 
alligevel oftest på det kendte

Hypotese 15. Borgerne laver ofte nye retter/eksperimenterer med nye ingredienser.



Photo by Eiliv-Sonas Aceron on Unsplash

I Kolding har færre skruet ned for 
kødforbruget - mere end 8 ud af 10 
spiser overvejende kød 
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85% spiser overvejende kød 
Det er hovedsageligt respondenter over 55 år, borgere i centerbyerne samt mændene 
og dem med en erhvervsfaglig uddannelse, der spiser kød hver dag.

På landsplan er det 75%, der overvejende spiser kød. 
Der er derfor naturligt nok også flere respondenter(36%), der spiser kød hver dag til 
aftensmad eller frokost end på landsgennemsnit (22%). (Se bilag G)

10% spiser fleksitarisk 
Fleksitarisk betyder for 83%, at de spiser kød 3-4 dage pr. uge eller mindre. 
Det er fortrinsvis de unge mellem 25 og 34 år, kvinder samt dem med en lang 
videregående uddannelse, der spiser fleksitarisk. 

På landsplan er det 12%, der spiser fleksitarisk. (Se bilag G)

2% svarer at de spiser pescetarisk, 1% vegansk og 1% vegetarisk hvilket svarer til tallene 
på landsplan (bortset fra at 2% spiser vegetarisk på landsplan). Det tyder derfor ikke på, 
at der er færre i Kolding end på landsplan, der fuldt ud har droppet kødet, men færre, 
der er hoppet med på at være fleksitar og dermed skrue ned for sit kødforbrug. 

Hypotese 1. Koldingensernes madvaner er meget konservative.
Hypotese 2. Koldingenserne spiser primært kød til aftensmad.
Hypotese 4B. Koldingenserne spiser selv bæredygtigt.
Hypotese 10B. Det er primært de unge mellem 15-25 år, som spiser bæredygtigt.
Hypotese 11. Det er primært kvinder, som har fokus på at spise bæredygtigt. 



Koldingenserne spiser kød, fordi

1. Det indgår i de retter, de bedst kan lide

2. Det smager godt

3. Det har de altid gjort

Flere kvinder svarer, at de spiser kød, fordi deres partner kan lide det/forventer at der 
bliver serveret kød, og ikke i lige så høj grad som mændene, fordi det smager godt eller 
indgår i de retter, de bedst kan lide.

I dette spørgsmål ligner vores besvarelser meget godt det, vi ser på landsplan. Det tyder 
dog på, at der på landsplan, er endnu flere, der har ‘det smager godt’ som primær grund 
til at spise kød. (Se bilag G)

53,6%

52,3%

41,4%

21,3%

15,4%

13,8%

12,6%

7,7%

6,8%

3,5%

2,5%

0,9%

Det indgår i de retter, jeg bedst kan lide

Det smager godt

Det har jeg altid gjort

Det mætter godt

Det er sundt

Det er nemt at tilberede

Min partner kan lide det/forventer, at der bliver serveret kød

Mine børn kan lide det/forventer, at der bliver serveret kød

Det er ofte på tilbud

Andet

Det er billigt

Ved ikke

Hvad er de primære grunde til, at du spiser kød (kød, fjerkræ og fisk)? 
(Sæt op til 3 kryds)

Koldingenserne spiser kød,
fordi de kan lide smagen, 
og fordi det har de altid gjort
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Hypotese 1. Koldingensernes madvaner er meget konservative.



Smag er enormt vigtigt for 
mange – især for mændene
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Netop pris betyder igen mere for de unge og dem med kortere uddannelser samt en 
smule mere for borgere i centerbyerne i forhold til resten af Kolding. 

Konsistens ser ud til at betyde mere for de 15-24 årige og 35-44 årige end for de andre 
aldersgrupper.

Særligt de ældre giver udtryk for at have manglende kendskab til produkterne. 

Over halvdelen (55%) bruger aldrig eller sjældent grøntsager eller 
andre plantebaserede produkter som alternativer til kød. 

Særligt mændene og borgere i centerbyerne anvender sjældent alternativer til kød.

Dog ser vi ved kvinderne samt de unge mellem 15 og 34 år og dem med grundskole og 
gymnasial uddannelse, en hyppigere brug af kød-alternativer. 

Som nævnt spiser mange kød, fordi det smager godt. Smag er også 
klart den parameter, der afholder de fleste fra at købe 
plantebaserede madvarer. Så smag er enormt vigtigt for mange –
især for mændene.

Hvad kan  afholde dig fra at købe plantebaserede madvarer?

1. Smag

2. Pris

3. Konsistens

4. Manglende kendskab til produkterne

5. Manglende inspiration og opskrifter til at lave plantebaseret mad

Svarmuligheder er modificeret i ft benchmark-undersøgelsen, men det tyder på, at 
koldingenserne har de samme barrierer, som vi ser på landsplan. (Se bilag G)

Hypotese 1. Koldingensernes madvaner er meget konservative.



Halvdelen har i mindre grad 
eller slet ikke et ønske om 
at spise mindre kød
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27% af de koldingensere, der i dag spiser overvejende kød eller 
fleksitarisk, ønsker slet ikke at spise mindre kød, og 
sammenlagt er det halvdelen (52%), der i mindre grad eller slet 
ikke har et ønske om at spise mindre kød. 

Det er særligt mændene, borgere i centerbyerne, dem over 55 år og dem med en 
grundskole uddannelse, der ikke har et ønske om at spise mindre kød.

Samtidig er der dog også 41%, der i nogen eller i høj grad 
har et ønske om at spise mindre kød end de gør i dag.
Særligt kvinderne og dem under 55 år, og jo yngre i jo højere grad har respondenterne 
et ønske om at spise mindre kød. Der er samtidig en tendens til at respondenter med 
gymnasial uddannelse eller mellemlang og lang uddannelse har større interesse  i at 
spise mindre kød.

Hypotese 1. Koldingensernes madvaner er meget konservative.
Hypotese 2. Koldingenserne spiser primært kød til aftensmad 
Hypotese 10B. Det er primært de unge mellem 15-25 år, som spiser bæredygtigt.
Hypotese 11. Det er primært kvinder, som har fokus på at spise bæredygtigt.

Ifølge vores undersøgelse ser det ud til, at der er færre i Kolding (27%), der slet ikke har 
et ønske om at spise mindre kød end på landsplan (31%) og på samme vis flere (31%), 
der i ‘nogen grad’ har et ønske om at spise mindre kød (landsplan: 26%).

På landsplan ses fra 2017-2021 et tydeligt fald i danskere, der slet ikke ønsker at spise 
mindre kød, samtidig med en stigning i andelen, der i nogen grad ønsker at spise mindre 
kød. Da vores undersøgelse er foretaget i 2022, kan vores resultater måske være et 
udtryk for en generel udvikling. (Se bilag G)



Photo by Nicholas Doherty on Unsplash

Klima/miljø er generelt den 
største motivation for at 
spise mindre kød
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I blandt dem, der allerede har taget et aktivt valg om at spise mindre eller slet ingen 
kød (veganer/vegetar/pescetar/fleksitar = 14% af respondenterne), er de tre 
primære årsager:

1. Klima/miljø – generel motivation på tværs af grupperne.

2. Sundhed – størst motivation for mænd, dem over 45 år, samt respondenter med 
erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse. Borgere i centerbyerne 
vægter sundhed væsentligt lavere end Kolding C og resten.

3. Dyrevelfærd – størst motivation for dem under 45 år, samt dem med gymnasial 
eller kort videregående uddannelse og borgere i centerbyerne. Veganerne ligger 
også i langt højere grad vægt på dyrevelfærd.

Pris ligger på fjerdepladsen og især fleksitarer er drevet af pris.

Etik ligger på femtepladsen og betyder signifikant mere for veganerne, men også for 
de unge respondenter og specifikt dem med gymnasial uddannelse. 

Vores besvarelser ligner meget godt det, vi ser på landsplan. (Se bilag G)

Hvad er de primære årsager til, at du undgår at spise kød? 
(Sæt op til 3 kryds) Krydset med: Hvilken af følgende beskrivelser passer overordnet bedst på dig?

Hypotese 5. Reduktion af CO2 er den primære motivation til bæredygtige madvaner.



Motivation og barrierer i forhold til bæredygtighed
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Vælg de 3 vigtigste udsagn, som du forbinder med 
bæredygtige madvaner

Hypotese 7: Størstedelen af koldingenserne ved godt, hvad bæredygtige madvaner er.

Hypotese 12B: Måltider lavet fra bunden vurderes som mere bæredygtige.

Danske/lokale varer og hjemmelavet 
mad forbindes i højeste grad med 
bæredygtige madvaner
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De vigtigste udsagn der på tværs af demografi forbindes med 
bæredygtige madvaner:

1. At benytte danske/lokale varer

2. At lave hjemmelavet mad 

3. At begrænse sit køb til det nødvendige

At benytte danske/lokale varer vægtes jævnt højt på tværs af grupperinger.

Særligt mænd, de ældre respondenter (65+), borgere i centerbyerne samt dem med 
grundskole og erhvervsfaglig uddannelse forbinder hjemmelavet mad med bæredygtighed.

Jo yngre og kortere uddannelse (grundskole og gymnasial), jo mere opmærksomhed er der 
på ‘stop madspilds varer’, som ligger samlet på en fjerdeplads.

Økologiske varer er samlet nede på en sjetteplads, men jo yngre respondenterne er, samt 
jo længere uddannelse de har, i jo højere grad forbinder de økologi med bæredygtige 
madvaner. I centerbyerne går de noget mindre op i økologi end i resten af Kolding.

53,5%

46,4%

36,8%

31%

30,5%

30,3%

21,1%

19%

12,4%

1,1%

0,5%

At benytte danske/lokale varer

At lave hjemmelavet mad

At begrænse sit køb til det nødvendige

At købe ‘Stop madspild’

At købe varer der er i sæson

At benytte økologiske varer

At begrænse sit indtag af kød

At købe sund mad

At købe varer uden emballage

Ved ikke

Andet



Hypotese 4A: Koldingenserne synes at bæredygtige madvaner er vigtige.
Hypotese 4B: Koldingenserne spiser selv bæredygtigt.
Hypotese 10A: Det er primært de unge mellem 15-25 år, som finder bæredygtighed vigtig.
Hypotese 10B: Det er primært de unge mellem 15-25 år, som spiser bæredygtigt.
Hypotese 11: Det er primært kvinder, som har fokus på bæredygtighed.

Bæredygtige madvaner er vigtige 
for langt de fleste, men færre 
spiser reelt bæredygtigt
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79% giver udtryk for at være ‘meget enig’ eller ‘enig’ i, at det er vigtigt, 
at vores madvaner bliver mere bæredygtige for at kunne bekæmpe 
klimaudfordringerne. Kun 4% er ‘uenige’ eller ‘meget uenige’.

I Kolding er en lidt større andel (79%) end landsgennemsnittet (73%) ‘meget enig’ eller ‘enig’ 
i, at det er vigtigt, at vores madvaner bliver mere bæredygtige for at bekæmpe 
klimaudfordringerne. På landsplan har man set en stigning fra 2019 til 2021, og da vores tal 
er fra 2022, kan den lidt højere enighed i blandt vores respondenter meget vel være en del 
af en generel øget enighed om vigtigheden i at bekæmpe klimaudfordringerne. (Se bilag G)

Der er en lille tendens til at respondenterne 25-34 år er mere markante i deres holdning 
(mere ‘meget enig’), men samlet set er det aldersgruppen 45-54 årige, der er mest ‘meget 
enig’ eller ‘enig’ i vigtigheden af bæredygtige madvaner. 

Også kvinderne samt respondenter med gymnasial eller mellemlang –og lang videregående 
uddannelse har mere markante holdninger til at bæredygtige madvaner er vigtige.

Respondenter fra centerbyerne er i noget mindre grad meget enige i, at bæredygtige 
madvaner er vigtige.

På den anden side er kun 34% enige i, at de spiser bæredygtigt, og 
næsten halvdelen af respondenterne er ‘hverken enige eller uenig’ 
her i.

Respondenter over 45 år giver udtryk for at spise mere bæredygtigt end de andre 
aldersgrupper. Kvinderne ser også ud til at spise en anelse mere bæredygtigt end 
mændene og ønsker samtidig også i højere grad end mændene at spise mere 
bæredygtigt. 

Blandt de unge, derimod, samt respondenter med gymnasial uddannelse er der flere, 
der i højere grad er uenige i udsagnet om, at de spiser bæredygtigt, men samtidig har 
de unge i alderen 25-34 år i høj grad et ønske om at spise mere bæredygtigt. Det 
samme gælder respondenter med en lang videregående uddannelse.



Photo by Brooke Lark on Unsplash

Der er generelt et ønske om 
at spise mere bæredygtigt 
– særligt fra de unge
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71% er ‘meget enige’ eller ‘enige’ i, at de ønsker at spise mere 
bæredygtigt – kun 4% uenige.

I vores undersøgelse er en noget større andel (71%) end landsgennemsnittet (62%) 
‘meget enig’ eller ‘enig’ i, at de ønsker at spise mere bæredygtigt. (Se bilag G)

Der er en tydelig tendens til, at jo yngre respondenterne er, jo større markant ønske 
(‘meget enig’), om at spise mere bæredygtigt. I den anden ende tyder det på, at 
respondenterne over 55 år tager mindre stilling og flere er ‘hverken enig eller uenig’.

Respondenter med lang videregående uddannelse har umiddelbart et markant større 
udtalt ønske om at spise mere bæredygtigt.

Kvinderne viser igen et lidt større ønske om at spise mere bæredygtigt generelt, ligesom 
vi så ift. at spise mindre kød. 

Hypotese 4A: Koldingenserne synes at bæredygtige madvaner er vigtige.

Hypotese 10A: Det er primært de unge mellem 15-25 år, som finder bæredygtighed vigtig.

Hypotese 11: Det er primært kvinder, som har fokus på bæredygtighed.
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Manglende viden om hvilke fødevarer, der er bæredygtige samt 
inspiration til mere bæredygtige alternativer og opskrifter er dog 
også væsentligste barrierer i forhold til at opnå mere bæredygtige 
madvaner.

Jo ældre respondenterne er, jo mere giver de udtryk for at savne viden om hvilke 
fødevarer, der er bæredygtige.

Det er svært at ændre sine madvaner.

Det er interessant, at de 15-24 årige og dem med grundskoleuddannelsen i højere grad 
finder det svært at ændre madvanerne – kan det have noget at gøre med, at de bor 
hjemme og spiser sammen med forældrene? Også mændene giver særligt udtryk for, at 
det er svært at ændre madvanerne.

Der er en lille tendens til, at respondenter fra husstande med børn i højere grad har 
svært ved at få hele husstanden med på det – måske pga. børnene?

Udover, at det opleves som dyrt at spise bæredygtigt, er 
manglende viden og inspiration væsentlige barrierer for 
at realisere ønsket om at spise mere bæredygtigt

Hypotese 9: Størstedelen af koldingenserne synes det er svært og besværligt at lave bæredygtigt mad.

For respondenter, der har givet udtryk for at de ønsker at spise 
mere bæredygtigt, er prisen den største barriere.

1. Det er for dyrt

2. Jeg savner viden om hvilke fødevarer, der er bæredygtige

3. Jeg mangler inspiration til mere bæredygtige alternativer og opskrifter

4. Det er svært at ændre mine madvaner

Det er igen de unge på 15-24 år samt dem med grundskole og gymnasial uddannelse, 
der hovedsageligt ser prisen som en barriere, men helt op til 44 år ser prisen ud til at 
være en større barriere, end for dem fra 45 år og op efter.

Det tyder på, at kvinderne i højere grad oplever det som dyrt at spise bæredygtigt.

Respondenter udover Kolding C og centerbyerne oplever det, i lavere grad, dyrt at 
spise bæredygtigt.



Hvad er dine vigtigste grunde til at spise bæredygtigt? 
(Sæt op til 3 kryds)

Naturen og jordens tilstand er størst 
motivation for dem, der allerede har 
valgt at spise bæredygtigt
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Motivation og barrierer i forhold til bæredygtighed

For respondenter, der har givet udtryk for at spise bæredygtigt, er 
det i høj grad naturen og jordens fremtidige tilstand, der ligger til 
grund for valget om at spise bæredygtigt.

1. Passe på naturen

2. Efterlade kloden i god stand til kommende generationer

3. Det er sundere

Særligt de 35-44 årige respondenter vægter naturen højt.

Jo længere uddannelse jo højere tendens til at vægte klodens fremtidige tilstand højt.

Respondenter 55+ vægter i noget højere grad end de andre aldersgrupper ‘forurening’ 
som grund til at spise bæredygtigt, hvor de yngre aldersgrupper, især 15-24 årige,  har 
en større tendens til at vægte ‘dyrevelfærd’ som vigtig grund. 

Oplandet (ikke Kolding C og centerbyerne) vægter dyrevelfærd lidt højere. 

Hypotese 5: Reduktion af CO2 er den primære motivation til at bæredygtige madvaner.

Hypotese 6: Børnenes sundhed og fremtid er den primære motivation for at ændre til mere bæredygtige madvaner

At passe på naturen og efterlade kloden i god stand til kommende generationer er på 
lige vis som i landsdækkende undersøgelser de vigtigste grunde til at spise bæredygtigt.

Sundhed viser sig i vores undersøgelse også at være en vigtig grund for koldingenserne 
til at spise bæredygtigt – mere end vi ser på landsgennemsnit.

I forhold til at undgå forurening og sikre bedre dyrevelfærd, vægtes dette ikke lige så højt som på 
landsgennemsnit og er derfor umiddelbart ikke lige så store drivers for koldingenserne i forhold til 
at spise bæredygtigt.

I forhold til at være vigtigt for landmændene ligger vores undersøgelse langt under landsgennemsnittet.
(Se bilag G)

52,8%

46,3%

42,2%

29,7%

22,5%

21,4%

21%

13,4%

6,3%

1,9%

0,3%

Passe på naturen

Efterlade kloden i god stand til kommende generationer

Det er sundere

Undgå forurening

Bedre samvittighed

Det er af bedre kvalitet

Bedre for dyrene

Vise andre, at man tager ansvar

Bedre for landmændene

Andet

Ved ikke
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Vaner og adfærd i forhold til indkøb

• 6 ud af 10 handler typisk madvarer på 2-3 
indkøbsture i ugen.

• Hver anden bruger mere end 3.000 kr. i 
gennemsnit på madvarer i måneden.

• Madvarer købes primært i fysiske 
dagligvarebutikker – kun få køber online.

• Det er kun få, der benytter sig af måltidskasser.

• Aftensmåltiderne planlægges af mange – i høj 
grad børnefamilierne, for flere dage ad gangen.

• Udover pris og kvalitet er det smag, sundhed, 
danske -og lokale produkter samt økologi, der er 
vigtigt, når der købes madvarer.

• 6 ud af 10 går i høj eller meget høj grad op i at 
minimere husstandens madspild.

Vaner og adfærd i forhold til madlavning og 
kødforbrug

• Det tyder på, at koldingenserne bruger mere tid 
på madlavning end landsgennemsnittet.

• Over halvdelen har spist et hjemmelavet 
aftensmåltid mere end 10 ud af 14 dage.

• Der er en interesse for at prøve nye retter, men 
valget ender alligevel oftest på det kendte.

• I Kolding har færre skruet ned for kødforbruget -
mere end 8 ud af 10 spiser overvejende kød.

• Koldingenserne spiser kød, fordi de kan lide 
smagen, og fordi det har de altid gjort.

• Smag er enormt vigtigt for mange – især for 
mændene.

• Halvdelen har i mindre grad eller slet ikke et 
ønske om at spise mindre kød.

• Klima/miljø er generelt den største motivation 
for at spise mindre kød.

Motivation og barrierer i forhold til bæredygtighed

• Danske/lokale varer og hjemmelavet mad 
forbindes i højeste grad med bæredygtige 
madvaner.

• Bæredygtige madvaner er vigtige for langt de 
fleste, men færre spiser reelt bæredygtigt.

• Der er generelt et ønske om at spise mere 
bæredygtigt – særligt fra de unge.

• Udover at det opleves som dyrt at spise 
bæredygtigt, er manglende viden og inspiration 
væsentlige barrierer for at realisere ønsket om at 
spise mere bæredygtigt.

• Naturen og jordens tilstand er størst motivation 
for dem, der allerede har valgt at spise 
bæredygtigt.

Indsigter - opsamling
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ANBEFALINGER OG MULIGHEDSRUM
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Hvordan kan vi MINDSKE DEN 
ØKONOMISKE BARRIERE for at 
spise mere bæredygtigt?

Vi anbefaler, at man går ind og arbejder med, 
hvordan man kan mindske den økonomiske 
barriere for at spise mere bæredygtigt.
Det ser ud til, at koldingenserne går meget op i pris i forhold til 
indkøb af madvarer generelt, og økonomien ser også ud til at være 
en stor barriere for at spise bæredygtigt.

Det kunne være interessant at se på, i hvor høj grad det handler 
om reel erfaring med, at det er dyrt at spise bæredygtigt, eller blot 
en forestilling om at det må være dyrt at spise mere bæredygtigt –
og ER det dyrt at spise bæredygtigt?

Netop i denne tid med stigende forbrugerpriser kunne økonomien 
være en oplagt driver for at ændre adfærd.

Photo by Braňo on Unsplash
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Hvordan kan vi GØRE DET 
GENNEMSKUELIGT OG NEMT at 
vælge bæredygtige madvarer?

Vi anbefaler, at man går ind og arbejder med, 
hvordan man kan gøre det gennemskueligt og 
nemt at identificere og vælge bæredygtige 
madvarer.
En af de væsentlige barriere for at komme i gang med at spise 
mere bæredygtigt ser ud til at handle om manglende viden om 
hvilke fødevarer, der reelt er bæredygtige. 

Det kunne være spændende at dykke yderligere ned i denne 
problemstilling og i højere grad forstå, hvor forvirringen og tvivlen 
helt konkret opstår. Er det i valget mellem den økologiske og den 
konventionelle røde peberfrugt nede i butikken, eller er det ved 
planlægning af ugens madplan – hvilken mad bør jeg spise eller 
helt undgå? 
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Photo by Austin Neill on Unsplash

Hvordan kan vi INSPIRERE TIL 
AT TAGE SPRINGET ud i at spise 
mere bæredygtigt?

Vi anbefaler, at man går ind og arbejder med, hvordan 
man kan inspirere borgerne til at tage springet og 
indfri ønsket om at spise mere bæredygtigt.
Der er generelt et ønske om at spise mere bæredygtigt, men få spiser i 
dag bæredygtigt. Manglende inspiration til mere bæredygtige 
alternativer og opskrifter ser ud til at være en væsentlig barriere i 
forhold til at opnå mere bæredygtige madvaner. Samtidig ser vi en 
interesse i at prøve nyt og et forholdsvist højt tidsforbrug i køkkenet, 
som kunne tyde på en interesse for at gå op i den mad, man tilbereder 
og spiser.

Det ville derfor være oplagt at undersøge, hvordan man kan inspirere 
borgerne på en måde, så de føler sig trygge i at gå i gang med nye 
opskrifter og alternativer til de måltider, de tilbereder i dag.
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Photo by Inside Weather on Unsplash

Vi anbefaler, at man går ind og arbejder med, 
hvordan man kan påvirke ‘den planlæggende type’ 
i en mere bæredygtig retning – derhjemme, når der 
laves madplan.
Det er interessant, at mange planlægger deres indkøb for flere 
dage af gangen – især børnefamilierne.  Det betyder sandsynligvis, 
at planlægningen foregår derhjemme – måske i sofaen sent om 
aftenen, når ungerne er puttede. Det er derfor ikke nok at forsøge 
at påvirke disse ‘planlæggende forbrugere’ ude i butikkerne, for 
her er valget om hvilken ret, der skal spises og dermed købes ind 
til, sandsynligvis allerede taget. 

Det tyder derfor på, at hvis vi vil ændre nogle vaner på et mere 
overordnet niveau i forhold til hvilket måltid, der skal handles til, 
skal forbrugeren påvirkes derhjemme.

Hvordan kan vi INSPIRERE ‘DEN 
PLANLÆGGENDE TYPE’ til at lave 
en mere bæredygtig madplan?
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Vi anbefaler, at man går ind og arbejder med, 
hvordan man kan give en god oplevelse af, at 
bæredygtigt mad kan smage rigtig godt.
Der er en væsentlig gruppe af barrierer i forhold til at spise mere 
bæredygtigt, der handler om smag og konsistens. Samtidig er smag 
gennemgående som en vigtig parameter for, hvad der handles og 
spises.

Det kunne være interessant at kigge på, hvorvidt det handler om 
reel erfaring og dårlige oplevelser med smag og konsistens eller 
mere om fordomme og manglende gode smagsoplevelser med 
bæredygtig mad. Kan man også få god smag og nydelse af 
bæredygtigt mad?

Hvordan kan vi give en oplevelse 
af, at BÆREDYGTIGT MAD 
KAN SMAGE RIGTIG GODT?
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Vi anbefaler, at man går ind og arbejder med at 
engagere og informere de unge om, hvordan man 
kan kombinere et uforudsigeligt ungdomsliv med 
at leve bæredygtigt – særligt i forhold til madspild.
Vi ser generelt en interesse i at gøre noget ved madspild, men 
selvom de unge på mange andre parametre er nogle af dem, der 
går mest op i bæredygtighed, er det samtidig dem, der går mindst 
op i at minimere deres husstands madspild.

Der ligger derfor et potentiale i at vise de unge, hvordan man kan 
indrette sit indkøb, sit køleskab og sit forbrug efter en impulsiv og 
uforudsigelig hverdag og dermed minimere mængden af madspild 
og på denne måde leve mere bæredygtigt.

Hvordan kan vi GUIDE DE UNGE TIL AT 
MINDSKE MADSPILD og dermed leve et 
mere bæredygtigt ungdomsliv?
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Hvordan kan vi MINDSKE DEN 
ØKONOMISKE BARRIERE for 
at spise mere bæredygtigt?

Mulighedsrum

Hvordan kan vi give en 
oplevelse af, at 
BÆREDYGTIGT MAD 
KAN SMAGE RIGTIG GODT?

Hvordan kan vi GUIDE DE 
UNGE TIL AT MINDSKE 
MADSPILD og dermed leve 
et mere bæredygtigt 
ungdomsliv?

Hvordan kan vi GØRE 
DET GENNEMSKUELIGT 
OG NEMT at vælge 
bæredygtige madvarer?

Hvordan kan vi INSPIRERE 
TIL AT TAGE SPRINGET ud i 
at spise mere bæredygtigt?

Hvordan kan vi INSPIRERE 
‘DEN PLANLÆGGENDE TYPE’ 
til at lave en mere 
bæredygtig madplan?
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Kvalitativt deep dive på udvalgte indsatsområder

Denne rapport tager udelukkende udgangspunkt i den kvantitative undersøgelse, 
som spørgeskemaet har været. Indsigterne herfra forklarer dog på mange 
områder ikke de bagvedliggende motiver for adfærd og holdninger, hvorfor 
indsigter fra et mere kvalitativt studie kunne skabe en dybereliggende forståelse 
af adfærd, udfordringer og prioriteringer indenfor udvalgte indsatsområder.

Vi anbefaler derfor, at supplere denne undersøgelse med mere dybdegående 
indsigter fra interviews og observation med borgerne, hvor vi kunne få 
mulighed for at dykke helt ned i nuancerne.




