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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Departementet 

Notat vedr. Udvikling af et instrument til måling af efterspørgsel efter 
kvalitetsfødevarer i Danmark 
 

Departementet (DEP) har den 23. marts 2015 fremsendt bestilling til DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) med anmodning om at MAPP Centret 
ved Aarhus Universitet (MAPP) i 2015 videreudvikler instrumentet ”Kvalitetsindeks”, 
der kan bruges til at måle hvad der påvirker forbrugernes opfattelser af fødevarekva-
litet samt hvordan opfattelserne ændrer sig over tid. 
 
Jf. bestillingen anmoder DEP desuden MAPP om også at undersøge muligheder for at 
monitorere og analysere danskernes adfærd vedrørende køb af kvalitetsfødevarer, 
gerne ved at afsøge muligheden for at inddrage en række forskellige datakilder. 
 
Som besvarelse på den sidstnævnte del af bestillingen fremsendes hermed notatet 
”Udvikling af et instrument til måling af efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer i Dan-
mark”, udarbejdet af professor Klaus G. Grunert, MAPP Centret. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018” (punkt 
AD-3 i Aftalens Bilag 2). 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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Udvikling af et instrument til måling af efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer i 
Danmark 
 

Baggrund 

Det tidligere Fødevareministerium (nu Miljø- og Fødevareministeriet) har igennem en årrække været 
interesseret i at fremme produktion og forbrug af kvalitetsfødevarer i Danmark. Ministeriet har derfor også 
været interesseret i et instrument, som tillader at kortlægge efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer i 
Danmark dels for at kunne se de udviklinger, der sker inden for forbrugerens efterspørgsel af fødevarer, 
dels som beslutningsgrundlag for politiske initiativer, og ikke mindst for at kunne spore effekter af de 
initiativer, der bliver iværksat. 

Som del af aftalen mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-
2018 har ministeriet derfor bedt MAPP Centret ved Aarhus Universitet om at undersøge muligheden for at 
udvikle et sådant instrument. Instrumentet skal så vidt muligt trække på data, der allerede løbende 
genereres hos sektorens store aktører. MAPP Centret har i den forbindelse talt med de to store detailkæder 
(COOP og Dansk Supermarked) og de to store brancheorganisationer i Danmark (Dansk Industri og 
Landbrug og Fødevarer), og endvidere med GfK, et markedsanalyseinstitut som kører et stort 
forbrugerpanel i Danmark, hvor forbrugsdata indsamles løbende. Nærværende notat er et første bud på at 
præcisere problemstillingen, beskrive mulige datakilder og fremlægge et forslag til en mulig model. 

Kvalitetsbegrebet1 

Kvalitet er et diffust begreb, som bruges på mange forskellige måder. Vi tager her udgangspunkt i 
forbrugerens oplevede kvalitet, tit også kaldt den ’subjektive kvalitet’. Vi er kun interesserede i objektive 
kvalitetsegenskaber i den udstrækning, de påvirker den kvalitet, forbrugerne oplever. 

Forbrugerens opfattede fødevarekvalitet inddeles typisk i fire kvalitetsdimensioner: smag og andre 
sensoriske egenskaber, sundhed, bekvemmelighed (convenience) og produktionsmetode. Det er fælles for 
disse fire kvalitetsdimensioner, at forbrugerne ikke kan bedømme dem med sikkerhed før købet: Smag og 
bekvemmelighed afsløres efter købet gennem erfaring, mens sundhed og produktionsmetode både før og 
efter købet er et spørgsmål om troværdig information.  Forbrugerne er derfor henvist til 
kvalitetsindikatorer for at bedømme kvaliteten. 

Smag er for de fleste forbrugere stadigvæk den mest centrale kvalitetsdimension ved en fødevare. Smag er 
en såkaldt erfaringskvalitet, dvs. at forbrugeren erfarer den gennem forbruget, mens kvaliteten er ukendt 
på købstidspunktet. Forbrugerne bruger derfor kvalitetsindikatorer for at danne en forventning om smagen 
på købstidspunktet. Kvalitetsindikatorer for smag inkluderer mærke, udseende, oprindelse, 
produktionsmetode m.m.  
                                                           
1 For en teoretisk gennemgang henvises der til Grunert, K. G. (2005). Food quality and safety: consumer 
perception and demand. European Review of Agricultural Economics, 32(3), 369-391. 

 



Sundhed er blevet vigtigere for forbrugeren i løbet af de seneste årtier i takt med, at sammenhængen 
mellem kost og helbred er kommet i fokus. Sundhed er en abstrakt og usynlig kvalitetsdimension og skal 
derfor afledes af indikatorer. Dette rummer indikatorer, som netop har til formål at signalere et sundere 
valg, som fx Nøglehullet og andre ernærings- og sundhedsanprisninger, men forskning viser, at forbrugerne 
også afleder sundhed af indikatorer som forarbejdningsgrad og produktionsmetode. 

Bekvemmelighed har fået stigende betydning gennem årene i takt med, at mange husholdninger føler, at 
de har svært ved at finde tiden til madlavning. Bekvemmelighed som kvalitetsdimension er dog tosidet – på 
den ene side efterspørger forbrugerne bekvemmelighed, på den anden side betragtes convenience-
produkter tit som ’produkter af lav kvalitet’. 

Produktionsmetode rummer en række parametre som økologisk produktion, lokal oprindelse, 
håndværksmæssig produktion, bæredygtig produktion. Disse parametre efterspørges delvis for deres egen 
skyld, idet den oprindelige, autentiske produktion, formidlet gennem en historie om produktionsprocessen, 
for mange forbrugere er en kvalitet i sig selv. Parametrene bliver dog også tit brugt som indikator for nogle 
af de andre kvalitetsdimensioner, især smag og sundhed. 

Set fra en forbrugersynsvinkel er kvalitet dermed et begreb i flere dimensioner og i flere lag. Smag, 
sundhed, bekvemmelighed og produktionsmetode er kvalitetsdimensionerne. Bag disse hoveddimensioner 
ligger en hel række kvalitetsindikatorer, som forbrugerne bruger for at udlede kvaliteten, og som 
producenter og detailhandlen derfor også bruger til at signalere kvalitet. Derudover kan vi, i et tredje lag, se 
på kvalitetsparametre, som er usynlige for forbrugeren, men som producenterne og detailhandlen bruger 
for at sikre, at et produkt har den rette kvalitet og kan udstyres med de rette kvalitetssignaler. For 
eksempel indgår fiberindhold i tildelingen af Nøglehulsmærket, og mens selve fiberindholdet er usynligt for 
forbrugeren (medmindre produktet bærer en ernæringsanprisning herom), så bidrager det til, at produktet 
kan bære Nøglehullet. Dette tredelte syn på fødevarekvalitet illustreres i figuren nedenunder. Listen af 
kvalitetsindikatorer og kvalitetsparametre nedenunder er ikke udtømmende. 

 



Den kvalitet, forbrugerne oplever, er den ultimative drivkraft i markedet. Men den kan kun måles ved at 
spørge forbrugeren, og den vil desuden variere fra forbruger til forbruger og også på tværs af forskellige 
spisesituationer. Målet med dette projekt er at komme med et bud på et instrument, der med 
udgangspunkt i data, som i forvejen genereres, kan følge efterspørgslen af kvalitetsfødevarer i Danmark. 
Instrumentet kan derfor ikke indeholde direkte målinger af forbrugernes opfattede kvalitetsdimensioner, 
men skal tage udgangspunkt i kvalitetsindikatorer og kvalitetsparametre. Det foreslås derfor, at 
instrumentet fokuserer på: 

• Kvalitetsindikatorer, som bevisligt eller med stor sandsynlighed påvirker forbrugernes 
kvalitetsopfattelse 

• Kvalitetsparametre, hvis de bevisligt eller med stor sandsynlighed påvirker forbrugernes 
kvalitetsopfattelse direkte eller indgår i kvalitetsindikatorer, som forbrugerne anvender 

 
Datakilder 
Vi har undersøgt datakilder hos detailkæderne, hos GfK, hos brancheorganisationerne og hos Danmarks 
Statistik. Brancheorganisationerne iværksætter ad-hoc undersøgelser, som er relevante for forståelsen af 
danskernes kvalitetsbevidsthed, men som ikke tillader tracking over tid. Danmarks Statistisk gennemfører 
en årlig forbrugsundersøgelse, og disse data vil kunne bruges til at spore trends i forskellige 
produktkategorier, men der indgår ikke nogen kvalitetsdifferentiering i målingerne. Vores vurdering er, at 
der findes relevante data i detailhandlen og hos GfK. 
 
Detailhandlen har omfattende transaktionsdata, dvs. de data, der genereres ved hvert indkøb, og som 
indeholder information om produktnumre, pris, tidspunkt og sammensætningen af den handlendes 
indkøbskurv. Disse data tillader som udgangspunkt heller ingen kvalitetsdifferentiering, men kan kobles til 
detailkædens produktdatabase, hvor der findes kvalitetsrelevant information. Omfanget af denne 
information er forskelligt. Når det handler om detaillisternes egne private label (PL)-produkter, så har de 
store detaillister typisk et kvalitetshierarki med et budget-brand i bunden, et top kvalitets-brand i toppen, 
og 2-3 mainstream-brands i midten. Mærkerne udgør utvivlsomt en kvalitetsindikator for forbrugeren. 
Klassificeringen af produkter under disse forskellige PL-mærker, som altså følger et kvalitetshierarki, 
foretages på basis af en række kvalitetsparametre, som (for det meste) er ukendte for forbrugeren, og som 
er en blanding af hårde kriterier og skønsmæssige vurderinger. Ud over det registrerer detailkæderne for 
alle produkter – PL og producentbrands – om de er økologiske. Andre kvalitetsindikatorer – fx Nøglehullet, 
fuldkorn, BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse, på engelsk PDO)– registreres kun delvist. 
Produktdatabasen kan dog principielt udvides med mange andre kvalitetsindikatorer og -parametre. Dette 
vil kunne ske ved, at den ansvarlige indkøber for den pågældende produktkategori løber produktnumrene 
igennem og kategoriserer dem efter disse kvalitetsindikatorer og -parametre. Indkøberne har typisk 
omfattende produktviden og vil kunne karakterisere produkterne med høj nøjagtighed. 
 
GfK indsamler købsdata fra et forbrugerpanel på ca. 3000 husstande i Danmark. Forbrugerne registrerer 
selv deres indkøb (dels gennem en scanner, dels manuelt)– på tværs af indkøbssteder – på 
produktnummerbasis, og der bliver desuden registreret en række produktkarakteristika. Det registreres 
gennemgående, om produktet er økologisk, og desuden er der en række kategorispecifikke kriterier, fx 
fedtprocent ved pålæg. Antallet af kriterier kan principielt udvides; mulighederne begrænses dog af den 



byrde det pålægger paneldeltagerne med dertilhørende fare for, at folk forlader panelet. GfK paneldata har 
dog i forhold til detailhandlens data den store fordel, at de dækker alle indkøbssteder, og at de er 
husholdningsspecifikke, dvs. de kan henføres til forskellige forbrugersegmenter. 
 
Forslag til en kvalitetsindeksmodel 
Ud fra ovenstående betragtninger er det hverken realistisk eller ønskeligt, at hele Danmarks 
fødevareforbrug inddeles i nogle få kvalitetsklasser, fx lav, mellem og høj, og at man vil kunne få tal for, 
hvordan deres relative andel forandrer sig over tid. Til gengæld vil det være muligt at definere udvalgte 
nøglekvalitetsindikatorer og -parametre for udvalgte nøgleproduktkategorier og skaffe tal for dem. Det er 
dog kun muligt, hvis alle væsentlige interessenter i fødevaresektoren går sammen om projektet. Som første 
trin vil vi foreslå at en arbejdsgruppe med deltagelse af ministeriet, industrien, detailhandlen og forskere 
skal stå for udvælgelsen af produktkategorier, kvalitetsindikatorer og -parametre.  
 
For de udvalgte produktkategorier skal der så skaffes data på produktnummerniveau om, i hvilken 
udstrækning produkterne besidder de udvalgte kvalitetsindikatorer og -parametre. Til det formål bør de 
ansvarlige indkøbere hos de deltagende detailkæder gennemgå produktnumrene og karakterisere dem ud 
fra de udvalgte indikatorer og parametre. I de fleste tilfælde vil dette være uproblematisk, men i de 
tilfælde, hvor der er et skøn involveret – fx om der er tale om et lokalt produkt – vil en sammenligning af 
svarene på tværs af detailkæder give en indikation af kategoriseringens nøjagtighed. Dette resulterer i en 
produktdatabase, som kan kobles med GfKs paneldata, hvorved efterspørgslen efter de forskellige 
kvalitetsindikatorer og -parametre kan trackes over tid og analyseres i forhold til forskellige 
forbrugergrupper i Danmark, herunder regionale og demografiske forskelle. Disse data, som jo er baseret 
på en stikprøve af husholdninger, vil kunne suppleres med opgørelser på detailkædeniveau. Disse vil være 
landsdækkende, men gælder kun for den pågældende detailkæde og kan som udgangspunkt ikke 
individualiseres.  
 
Hvis dette gennemføres årligt, og hvis produktdatabasen bliver vedligeholdt, vil det give et detaljeret 
billede af, hvordan efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer udvikler sig i Danmark. 
 

4. februar 2016 

Klaus G. Grunert, Aarhus Universitet, MAPP Centret 
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