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1. Baggrund og formål 
Miljø- og Fødevareministeriet har igennem en årrække været interesseret i viden omkring produktion og for-

brug af kvalitetsfødevarer i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor været interesseret i et instru-

ment, som tillader at kortlægge efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer i Danmark. Dette dels for at kunne se 

den udvikling, der sker inden for forbrugernes efterspørgsel efter fødevarer, dels som beslutningsgrundlag, 

og ikke mindst for at kunne spore effekter af de politiske initiativer, der bliver iværksat. 

Miljø- og Fødevareministeriet bad derfor, som del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening mellem 

ministeriet og Aarhus Universitet via DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i 2015 MAPP Centret 

ved Aarhus Universitet om at undersøge muligheden for at udvikle et instrument, der kan måle og overvåge 

danske forbrugeres køb af kvalitetsfødevarer.  

Grundtanken var, at instrumentet burde kunne udvikles ved hjælp af eksisterende data, det vil sige data som 

allerede bliver indsamlet hos aktører i fødevaresektoren og/eller hos aktører, der arbejder med markedsana-

lyse og statistik. På baggrund af indledende undersøgelser blev der i 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående 

af repræsentanter fra detailbranchen, interesseorganisationer, markedsanalysebureauer, Miljø- og Fødevare-

ministeriet, den selvejende institution Madkulturen og forskningsverdenen. Denne arbejdsgruppe diskute-

rede sig frem til en række kvalitetsindikatorer og nøgleproduktkategorier, som skulle indgå i instrumentet. 

Planen herefter var, at man koblede data om forbrugernes køb inden for de valgte kategorier, skaffet gennem 

GfKs1 forbrugerpanel, til data som viser, hvilke produkter bærer hvilke kvalitetsindikatorer, tilvejebragt af 

detailhandlen. Opgaven viste sig imidlertid at være meget større end først antaget grundet et meget stort an-

tal af produkter inden for nøglekategorier, hvorfor planen om at skaffe disse data ved hjælp af detailkæderne 

måtte opgives. I stedet blev det besluttet at arbejde mod en fremgangsmåde, som bygger på en audit af pro-

dukter i butikkerne. 

2. Teoretisk tilgang 
Kvalitet er et diffust begreb som bruges på mange forskellige måder. Vi tager her udgangspunkt i forbruge-

rens oplevede kvalitet, tit også kaldt den ’subjektive kvalitet’. Vi er kun interesserede i objektive kvalitets-

egenskaber i den udstrækning, at de påvirker den kvalitet, forbrugerne oplever. For en mere udførlig teore-

tisk gennemgang af sammenhængen mellem objektiv kvalitet, oplevet kvalitet og forbrugernes købsbeslut-

ninger henvises der til Grunert (2005). 

I nærværende rapport arbejder vi med tre kvalitetsdimensioner, som har vist sig at være centrale for forbru-

gernes kvalitetsopfattelse af fødevarer: smag, sundhed og produktionsmetode (Brunsø, Fjord & Grunert, 

2002). Smag er for de fleste forbrugere stadigvæk den mest centrale kvalitetsdimension ved en fødevare. 

                                                           
1 Forbrugerdata fra GfK er datainformationer om husstandens indkøb af fødevarer. Helt konkret foregår det sådan, at en husstand til-
melder sig GfKs forbrugerpanel, hvorefter husstanden modtager en scanner eller bruger sin smartphone. Hver indkøbt fødevare i hus-
standen scannes via stregkoden. Herefter overføres de indscannede stregkoder til et program, hvori et medlem af husstanden ydermere 
skal indtaste, hvor og hvornår fødevarerne er købt samt hvorfor netop disse fødevarer er købt. Husstanden optjener point, som kan om-
sættes til et gavekort. 



5 
 

Sundhed er blevet vigtigere for forbrugeren i løbet af de seneste årtier i takt med at sammenhængen mellem 

mad og helbred er kommet i fokus. Produktionsmetoder afspejler, at forbrugerne tit har udviklet præferencer 

for, hvordan et produkt er blevet produceret, selv om dette ikke måtte have en effekt på smag og sundhed, 

idet mange forbrugere har en præference for den oprindelige, autentiske produktion, formidlet gennem en 

historie om produktionsprocessen. Derudover bliver bekvemmelighed (convenience) tit opfattet som en del 

af fødevarekvaliteten, hvilket vi dog ser bort fra her, fordi bekvemmelighed som kvalitetsdimension er ambi-

valent – på den ene side efterspørger forbrugerne bekvemmelighed, på den anden side bliver convenience-

produkter tit betragtet som produkter med lav kvalitet (Zeithaml, 1988).  

Det er fælles for disse kvalitetsdimensioner, at forbrugerne ikke kan bedømme dem med sikkerhed før købet: 

smag afsløres efter købet gennem erfaring (dvs. det er en erfaringskvalitet, Nelson, 1970), mens sundhed og 

produktionsmetode både før og efter købet er spørgsmål om troværdig information (dvs. de er tillidskvalite-

ter, Darby & Karni, 1973). Forbrugerne er derfor henvist til kvalitetsindikatorer (på engelsk: quality cues, 

Steenkamp, 1990) for at bedømme kvaliteten. Det er disse kvalitetsindikatorer, der undersøges i nærværende 

undersøgelse. Vi ser på ti kvalitetsindikatorer: økologi, ernæringsanprisninger, sundhedsanprisninger, clean 

labels, oprindelsesanprisninger, dyrevelfærdsanprisninger, bæredygtighedsanprisninger, råvareanprisninger, 

håndværksanprisninger og forarbejdningsform. Disse ti kvalitetsindikatorer er udvalgt, fordi de med stor 

sandsynlighed bruges af forbrugere til at danne forventninger om produkternes smag, sundhed og produkti-

onsmetode. For nogle af dem er der god forskningsmæssig belæg for, at forbrugerne bruger dem til at danne 

kvalitetsforventninger. Det er således kendt, at mange forbruger ikke kun mener at økologi er en bedre pro-

duktionsmetode, men også mener, at økologiske produkter smager bedre og er sundere (Thøgersen, 2009). 

Oprindelse bliver tit brugt som en kvalitetsindikator (Elliott & Cameron, 1994), og en anprisning om en regi-

onal oprindelse påvirker kvalitetsopfattelsen i hvert fald nogle gange (Grunert & Aachmann, 2016). Sund-

heds- og ernæringsanprisninger påvirker opfattelsen af, hvor sundt produktet er, men kan også påvirke for-

ventningerne om fx smag (Lähteenmäki et al., 2010). Bæredygtighedsanprisninger og dyrevelfærdsanpris-

ninger kan bruges som indikatorer for en foretrukken produktionsmetode (Grunert et al., 2014). Effekterne 

af cleans labels er mindre belyst (Asioli et al., 2017), men påvirker sandsynligvis både opfattelsen af sundhed 

og af produktionsmetode. Også effekterne af håndværksmæssige og råvareanprisninger er mindre godt bely-

ste, men de kan potentielt påvirke alle tre kvalitetsdimensioner. De forventede sammenhænge mellem kvali-

tetsindikatorer og kvalitetsdimensioner er illustreret i figur 1.  
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Figur 1: Kvalitetsindikatorer og kvalitetsdimensioner 

 
 

Den af forbrugerne oplevede kvalitet er den ultimative drivkraft i markedet. Men den kan kun måles ved at 

spørge forbrugeren, og den vil desuden variere fra forbruger til forbruger, på tværs af forskellige spisesituati-

oner samt over tid. Målet med nærværende projekt er at komme med et bud på et instrument til at følge ef-

terspørgslen af kvalitetsfødevarer i Danmark, som er baseret på forbrugernes faktiske køb og i hvilken ud-

strækning disse køb er rettet mod produkter, som bærer relevante kvalitetsindikatorer: Kvalitetsindikatorer, 

som der er belæg for eller stor sandsynlighed for, at de påvirker forbrugernes kvalitetsopfattelse. 

3. Metode 

3.1 Overblik, udvalgte produkter og kvalitetsindikatorer 
En analyse af forbrugernes efterspørgsel efter produkter med særlige kvalitetsindikatorer kræver to typer af 

data: Transaktionsdata, som viser hvilke produkter forbrugerne har købt, og produktdata, som viser hvilke 

kvalitetsindikatorer disse produkter skilter med. Rapporten bygger på en kombination af disse to typer data. 

Transaktionsdata hentes fra GfKs husstandspanel, hvor 3000 husstande i Danmark ugentligt indrapporterer 

deres dagligvarer indkøb. Helt konkret fungerer det sådan, at husstanden scanner hver enkelt stregkode på 

det produkt der købes, hvorefter dette indrapporteres til GfK sammen med information om, hvilken pris der 

er blevet betalt, og hvor varen er købt. Dette resulterer i over 450.000 indrapporterede indkøbsture årligt. De 

husstande, der er med i GfK-panelet, vejes på en række demografiske faktorer op imod data fra Danmarks 

Statistik til et ’mini Danmark’, som gør panelet repræsentativt for hele Danmark.  

Der findes ikke nogen eksisterende database, som karakteriserer produkterne ved deres kvalitetsindikatorer 

(produktdata), hvorfor disse data blev fremskaffet ved hjælp af store audits. 
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I samarbejde med opdragsgiveren og en følgegruppe bestående af repræsentanter fra den danske fødevare-

sektor blev der udvalgt en række produktkategorier og en række kvalitetsindikatorer. Produktkategorierne 

blev udvalgt ud fra følgende kriterier: 

• De bør dække bredt – fx kød, frugt + grønt, mejerivarer, brød, tørvarer, drikkevarer, forskellige forar-

bejdningsgrader, frisk/frossen/hermetik 

• De bør svare til kategorier, som detailkæderne arbejder med i deres kvalitetspolitik 

• De bør være kategorier, hvor der faktisk findes en kvalitetsdifferentiering, og hvor det ser ud til, at der er 

en udvikling 

De udvalgte produktkategorier ses i tabel 1. Ud af disse er der til dette års rapport udvalgt nedenstående fire 

kategorier: 

1. Fersk fjerkræ (herunder and, kalkun osv., hotwings, hakket kylling osv.) 

2. Suppe (både pulver, karton, dåse, køl og frost) 

3. Kødpålæg (skal kunne skæres i skiver, vegetarisk pålæg er også medtaget) 

4. Mel (herunder specialmel, kokosmel, kartoffelmel, soyamel, mandelmel, majsmel osv. samt melblan-

dinger) 

 

Tabel 1: Produktkategorier 

 

Kvalitetsindikatorer blev i følgegruppen udvalgt ud fra kriterierne, at de skal være relateret til noget forbru-

gerne (et segment af forbrugerne) værdsætter, jvf. diskussionen i forrige afsnit, at de skal være synlige for 

forbrugerne, og at de skal differentiere produktet indenfor kategorien. 

Hovedkategori Underkategori 

Kød Fersk fjerkræ 

Fersk svinekød 

Kødpålæg 

Frugt/grønt Tomater 

Kartofler 

Æbler 

Brød  

Mejeri Gul ost 

Hvid komælk 

Drikkevarer Juice 

Øl 

Konfiture Chokolade 

Tørvarer Mel 

Pasta (tør) 

Æg  

Suppe  
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Nedenfor ses de udvalgte kvalitetsindikatorer (tabel 2). Det skal bemærkes, at dette projekt ikke tager højde 

for de lovmæssige krav i forbindelse med brug af kvalitetsindikatorerne, for eksempel gældende lovgivning 

omkring brug af sundhedsanprisninger, eller hvornår man er pålagt at fremhæve oprindelsesland/region. I 

dataindsamlingen og de efterfølgende analyser er der kun taget højde for de indikatorer der er synlige på pro-

duktet, og denne rapport går derfor heller ikke mere i dybden med de lovmæssige sammenhænge og konse-

kvenser, herunder heller ikke hvorvidt de indikatorer der er tilstede på produktet er vildledende for forbru-

gerne (Fødevarestyrelsen, 2018A).  

Efter dataindsamlingens start har det været nødvendigt at opdatere denne liste af kvalitetsindikatorer, da 

erfaringerne fra store audits viste, at en fyldestgørende analyse af kvalitetsindikatorer, der anvendes i dansk 

detailhandel krævede dette. For yderligere eksempler henvises til bilag 6.1.  

 

Tabel 2: Kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikator Operationalisering Bemærkninger 

Økologi Økologi-mærket, både 
danske og udenlandske 
mærkninger. 

 

Ernæringsanprisning1 

 

Nøglehul 

Fuldkornsmærke 

Andre ernæringsanpris-
ninger 

Eksempler på andre ernæringsan-
prisninger: mindre fedt, proteinrig, 
rig på kostfibre, uden æg, højt ind-
hold af gluten osv. 

Sundhedsanprisning2 Bærer mindst én sund-
hedsanprisning (budska-
ber, der fortæller om en 
sammenhæng mellem en 
fødevare, eller en af dens 
bestanddele, og sundhed). 

Eksempel: ”Indeholder calcium som 
har betydning for udvikling og vedli-
geholdelse af knoglerne.” 

Clean label 

 

Bære mindst ét label/an-
prisning om at det er fri 
for… 

Eksempler: ingen e-numre, ingen til-
sætningsstoffer, ”dyrket uden brug af 
stråforkorter”, fri for nitrit/fosfat osv. 
Inkluderer laktose-/glutenfri 

Oprindelse3 

 

Fremhævet oprindelse 

• Dansk 
• Lokal/regional 

dansk 
• Regional udenlandsk 

 

Dyrevelfærdsanprisning Bærer mindst ét dyrevel-
færdsmærke/-anprisning 

Eksempler: ”Anbefalet af dyrenes be-
skyttelse”, COOP’s dyrevelfærds-
hjerte, mere plads i stalden osv. 

Bæredygtighedsanprisning Bærer mindst ét bæredyg-
tighedsmærke/-anpris-
ning 

Eksempler: Fair Trade, Rainforest 
Alliance, ”made with sustainably 
grown…” 

Råvareanprisning  Fremhæver sort eller race. 
Eller anden anprisning af 
råvaren 

Eksempler: Ølandshvede, italiensk 
pålæg fra italienske grise 
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Håndværksmæssig anprisning Fremhævet noget specielt 
om processen 

Eksempler: lang modningstid, røget 
over bøgeflis/enebær, mel kværnet 
på stenkværn 

Forarbejdningsform: 

 

Bruges her kun ved sup-
per: Frost vs. fersk vs. 
pulver  

 

1 En ernæringsanprisning udgør ifølge Fødevarestyrelsens officielle guidelines ”alle angivelser, logoer, billeder, symboler og varemærker, 
som indikerer en ernæringsmæssig […] egenskab ved et produkt” (Fødevarestyrelsen, 2018B). Der er i dataindsamlingen kun medtaget 
direkte angivelser i skriftlig form, udover Nøglehullet og Fuldkornsmærket, og der er derfor ikke medtaget analyser af emballagens visu-
elle udtryk ift. ernæringsanprisninger. Derudover stemmer operationaliseringen af Ernæringsanprisning overens med Fødevarestyrel-
sens definition heraf som siger at ernæringsanprisninger er ”budskaber, der indikerer, at en fødevare har særlige gavnlige ernærings-
mæssige egenskaber på grund af et konkret indhold/fravær af energi, næringsstoffer eller andre stoffer” (Fødevarestyrelsen, 2018B). 
2 En sundhedsanprisning udgør ifølge Fødevarestyrelsens officielle guidelines ”alle angivelser, logoer, billeder, symboler og varemærker, 
som indikerer en […] sundhedsmæssig egenskab ved et produkt eller ved produktets effekt på sundheden” (Fødevarestyrelsen, 2018B). 
Der er i dataindsamlingen kun medtaget direkte angivelser i skriftlig form, og der er derfor ikke medtaget analyser af emballagens visu-
elle udtryk ift. sundhedsanprisninger. Derudover stemmer operationaliseringen af Sundhedsanprisning overens med Fødevarestyrelsens 
definition heraf som siger at sundhedsanprisninger er ”budskaber, der fortæller noget om, at der er en sammenhæng mellem et indtag af 
en fødevare eller en bestanddel af fødevaren og effekt på sundheden” (Fødevarestyrelsen, 2018B). 
3 Oprindelse er ifølge Fødevarestyrelsens officielle guidelines kun obligatorisk at mærke produkter med hvis de udgør en bestemt type 
fødevare, der blandt andet inkluderer fersk fjerkræ og færdigpakkede fødevarer (Fødevarestyrelsen, 2018C). Fersk fjerkræ skal mærkes 
med ”Opdrættet i (land)” og ”Slagtet i (land)” (Fødevarestyrelsen, 2018C). Dette står dog oftest på varedeklarationen og denne er ikke 
medtaget i dataindsamlingen, hvor der kun er set på fremhævet oprindelse, enten i form af skrift eller i billeder (fx flag), på emballagen. 

3.2 Store audits 
Dataindsamlingen til produktdatabasen er gennemført ved store audits, hvor vi har besøgt en række butikker 

i hele Danmark. Butikker er udvalgt i samarbejde med COOP, Dansk Supermarked og Rema 1000. Butik-

kerne er valgt ud fra hensyn til geografisk spredning og stort sortiment. Her ses en oversigt over besøgte bu-

tikker: 

Tabel 3: Oversigt store audits 

Butik By Periode 

Føtex Storcenter Nord Aarhus Uge 24 2017 

Netto Storcenter Nord Aarhus Uge 24 2017 

Super Brugsen Vesterbro Torv Aarhus Uge 25 2017 

Kvickly  Odder Uge 26 2017 

Rema 1000 Børkop Uge 27 2017 

Irma Gl. Kongevej Frederiksberg Uge 28 2017 

Føtex Frederiksberg Uge 29 2017 

Fakta Peter Bangs Vej Frederiksberg Uge 29 2017 

Rema 1000 Valby Uge 30 2017 

Super Brugsen Nørrebrogade København Uge 30 2017 

Kvickly  Holte Uge 31 2017 

 

Selve dataindsamlingen er foregået ved, at der i hver butik har været mindst to personer til at indsamle op-

lysninger om produkterne. Hver indsamler havde en scanner, som blev brugt til at scanne stregkoden for 

hvert produkt i de fire udvalgte produktkategorier. Efter indscanningen af stregkoden blev indsamleren 

spurgt om, hvorvidt det indscannede produkt var mærket med de udvalgte kvalitetsindikatorer (angivet ved 
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ja/nej-spørgsmål).  Ved at være to personer kunne dataindsamlingen tidsoptimeres, men det havde også det 

formål, at de to personer havde mulighed for at konferere med hinanden, når der var tvivl om, hvorvidt en 

given kvalitetsindikator var tilstede på produktet eller ej. Når indsamlerne ikke i fællesskab kunne afklare 

dette spørgsmål, tog de et billede af det pågældende produkt, hvorefter rapportens forfattere internt på 

MAPP Centret tog stilling til, om produktet skulle medtages eller ej. Rapportens forfattere har derfor løbende 

diskuteret dataindsamlingens udfordringer og i fællesskab afklaret diverse spørgsmål relateret til de enkelte 

kvalitetsindikatorer. Igen henledes opmærksomheden på bilag 6.1, der viser eksempler på, hvad der hen-

holdsvis er og ikke er medtaget under de enkelte kvalitetsindikatorer. 

De første fire uger af dataindsamlingen foregik i Jylland, mens de sidste fire uger foregik på Sjælland. Data-

indsamlingen på Sjælland gav en række nye produkter til datasættet, men foregik også som en kvalitetskon-

trol af indsamlingen i Jylland, idet flere butikskæder gik igen og samme produkter derfor blev scannet to 

gange.  

Med henblik på at opnå en tilfredsstillende dækning af de produkter, der indgår i GfK-datasættet (se tabel 4 

på næste side), besøgte vores indsamlere desuden butikker fra kæderne Lidl, Aldi og Meny. Alle butikker blev 

besøgt i Aarhus. Da der ingen aftale var på plads med disse butikker blev varerne i de fire kategorier indkøbt, 

for derefter at blive indtastet i datasættet manuelt.  

3.3 Det samlede datasæt 
Produktdatasættet blev lagt sammen med transaktionsdata modtaget fra GfK. Nedenfor ses en oversigt over, 

hvor stor en del af det samlede antal, volumen og værdi i kroner (fra GfK-datasættet) vi har dækket med da-

taene fra store audits. Det er denne del af de samlede i GfK-dataene registrerede køb, som kan karakteriseres 

ud fra kvalitetsindikatorerne.  

Tabel 4: Andel af køb registreret i GfK transaktionsdata som er dækket af produktdata om 
kvalitetsindikatorer 

*Antal i produktdatasættet (antal i produktdatasættet som også er i GfK-datasættet)/antal i GfK-datasættet. 

Tallene viser, at produktdatabasen dækker for kødpålæg, mel og suppe langt størstedelen af de jvf. GfK-data-

ene købte produkter. Andelen er lidt mindre for fjerkræ. Det kan ikke forventes, at man kan opnå en 100% 

dækning af produkterne i GfK-dataene af forskellige grunde: dataindsamlingen til produktdatabasen har kun 

fundet sted over en begrænset periode (juni-september 2017), hvilket gør, at der ikke er taget højde for pro-

dukter, der kun er i sortiment på bestemte tidspunkter af året. En anden forklaring kan være, at ikke alle su-

permarkedskæder er blevet besøgt, så der vil være varer, som vi ikke har haft mulighed for at scanne. Ende-

ligt kan nogle produkter være taget af markedet i perioden op til butiksbesøgene. Dog viser procenterne 

 Antal* Volumen Værdi 

Kødpålæg 782 (565)/1404 75% 78% 

Fersk fjerkræ 213 (103)/464 44% 48% 

Mel 347 (162)/326 81% 83% 

Suppe 117 (82)/183 83% 82% 
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ovenfor, at vi i forhold til omsætningen og volumen har dækket en signifikant del af markedet i alle fire pro-

duktkategorier.  

Der var også nogle produkter, som vi fandt i butikkerne, men som jvf. GfK-dataene ikke var blevet købt. 

Dette kan være tilfældigt, hvis det er produkter, som bliver købt så sjældent, at det er muligt at de ikke optræ-

der i GfK’s panel. Det kan også være produkter, som lige er kommet på markedet. 

3.4 Udfordringer ved dataindsamlingen  
Den største udfordring ved dataindsamlingen har været afgrænsning af kvalitetsindikatorerne. Nogle indika-

torer er veldefinerede – for eksempel er et økologimærke tegn på, at produktet er økologisk, og Nøglehuls-

mærket eller Fuldkornsmærket udgør utvivlsomt en ernæringsanprisning. Andre indikatorer er umiddelbart 

mere åbne for fortolkning og derfor sværere at afgrænse. Det gælder for eksempel for råvareanprisning. I ud-

gangspunktet har rapportens forfattere defineret råvareanprisning som fremhævelse af en bestemt sort eller 

race, der beskriver og forklarer, hvordan dette øger kvaliteten på produktet. Som eksempel på fortolknings-

problemerne, kan især nævnes melkategorien, hvor der ofte på siderne af melpakkerne er nævnt en bestemt 

slags korn eller melsort (jf. bilag 6.1 for eksempler på disse beskrivelser). Spelt er eksempelvis ofte beskrevet 

som ”en gammel kornsort” – her er vurderingen dog, at dette i sig selv ikke udgør en råvareanprisning. For at 

få kvalitetsindikatoren råvareanprisning, skal der være en mere uddybende beskrivelse af spelt og dets egen-

skaber (fx god bageevne, højt fiberindhold osv.) end blot en beskrivelse af kornsortens alder.  

Kvalitetsindikatoren oprindelse skabte ligeledes tvivl under dataindsamlingen. For eksempel har vi valgt ikke 

at give produkter med ”Kong Frederik den Niendes Hæderspris for Dansk Eksport” et ’Ja’ i kvalitetsindikato-

ren oprindelse (dansk), da vi opfatter dette som en hæder af brandet eller virksomheden og ikke produktet. 

På samme måde har vi derfor heller ikke valgt at sætte et ’Ja’ i Dansk ved en Hanegal spegepølse, der beskri-

ves som ”Traditionel Dansk Spegepølse”, da vi opfattede dette som hentydende til opskriften og ikke til selve 

oprindelsen af produktet (bilag 6.1).  

En anden mulig fejlkilde som bør noteres, er antallet af dataindsamlere. Selvom udførlige protokoller og 

guides blev lavet, kan det være en fejlkilde, at der har været syv dataindsamlere i alt, fordelt på fire hold. 

Tvivlstilfælde blev taget op i løbet af indsamlingen af forskere på MAPP Centret, men nogle dataindsamlere 

var bedre end andre til at tale om tvivlstilfælde samt bringe dem på banen, når det var nødvendigt. I fremti-

dige indsamlinger er det derfor noget, som bør overvejes nøje i henhold til at få så valide data som muligt.  

3.5 Analyserne 
Analyserne bliver foretaget i tre trin, svarende til afsnittene 4.1, 4.2 og 4.3. I afsnit 4.1 analyserer vi forekom-

sten af kvalitetsindikatorer i de fire produktkategorier. I afsnit 4.2 ser vi på hvordan forekomst har udviklet 

sig over tid. I afsnit 4.3 kobler vi køb af produkter med kvalitetsindikatorer sammen med husholdningernes 

demografi. 

I afsnit 4.1 starter vi med en simpel deskriptiv analyse hvor vi viser, baseret på scannerdataene, hvor stor en 

andel af de forskellige produkter vi fandt på markedet bærer de forskellige kvalitetsindikatorer. Ved at koble 
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scannerdataene med GfK dataene udregner vi desuden, hvor stor en del af den samlede omsætning i katego-

rien og hvor stor en del af den samlede omsatte volumen i kategorien består af produkter som bærer de for-

skellige kvalitetsindikatorer, hvilket viser hvor stor en markedsandel produkter med kvalitetsindikatorer har. 

Vi viser desuden markedsandelen for produkter med 0, 1, 2 eller flere kvalitetsindikatorer. På denne måde 

får vi indblik i, hvor mange kvalitetsindikatorer produkter i kategorien typisk har.  

I afsnit 4.1 laver vi desuden en klyngeanalyse af produkterne. I en klyngeanalyse grupperer vi produkter ud 

fra hvilke kvalitetsindikatorer, de bærer – dvs., at produkterne inden for samme klynge ligner hinanden med 

hensyn til hvilke kvalitetsindikatorer, der karakteriserer dem. Hvert enkelt produkt kan kun være i én klynge, 

men en indikator kan godt være tilstede i flere forskellige klynger. Det er altså ikke kvalitetsindikatorer, vi 

klynger sammen, men derimod produkter. Klyngeanalysen er foretaget på basis af alle produkter i produkt-

datasættet. For at få en fornemmelse for produktklyngernes størrelse bliver markedsandelene for hver klynge 

udregnet, både på omsætning og volumen. Disse analyser baseres på både de indscannede produkter samt 

GfK købsdata.  

I afsnit 4.2 ser vi på udviklingen over tid, og dette gøres gennem de ovenfor fundne produktklynger. I hver 

produktkategori bliver størrelsen af produktklyngerne fulgt over tid, først på årsbasis og derefter på kvartals-

basis. Udviklingen fra år til år er vist i tabelform, mens udviklingen på kvartalsbasis for produktklyngerne 

vises i et diagram.  

I afsnit 4.3 ser vi på forbrugerne gennem husholdningsindkøbsdata fra GfK. Vi udleder husholdningsseg-

menter på basis af den frekvens, hvormed husholdningerne har købt produkter med de forskellige kvalitets-

indikatorer i perioden april 2016-august 2017. På denne måde skabes segmenter af forbrugere for hver pro-

duktkategori, der grupperer de husholdninger, der har lignende forbrugsmønstre indenfor hver af de fire ka-

tegorier.  

Derudover er der i afsnit 4.3 for hver af de fire produktkategorier også udregnet en række logistiske regressi-

onsmodeller, for at finde ud af hvilke demografiske variable, der har størst indflydelse på husholdningernes 

valg af produkter med kvalitetsindikatorer. Ved en logistisk regression opererer man med et binært valg – 

enten køber man produkter med kvalitetsindikatoren, ellers gør man ikke. Alle kvalitetsindikatorerne blev 

omkodet, så 0 er for dem, der aldrig køber det, og 1 er de husholdninger, der har købt et produkt med kvali-

tetsindikatoren mindst én gang. I analysen vælges et basisniveau for hver demografisk variabel, som de andre 

niveauer analyseres ud fra. Det kunne for eksempel være alderskategorien: Under 30 år der bliver valgt som 

basisniveau. De tal man kommer frem til i analysen er odds, hvilket vil sige at hvis alderskategorien 30-59 år 

fik et odds på 2,1, ville det betyde at det var dobbelt så sandsynligt at de 30-59 årige købte et produkt med 

den givne indikator end de forbrugere der var under 30 år.  
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4. Resultater  
I de følgende afsnit vil resultaterne blive præsenteret. Først præsenteres en generel analyse af kvalitetsindi-

katorerne for hver produktkategori. Her bliver det tydeligt, hvilke kvalitetsindikatorer der er mest hyppige i 

hver produktkategori.  

Efter den indledende analyse, hvor det er blevet klart, hvordan kvalitetsindikatorerne fordeler sig i hver pro-

duktkategori, analyseres udviklingen over tid på både års- og kvartalsbasis. Afslutningsvist kobles efter-

spørgslen af kvalitetsindikatorer sammen med demografiske data for husholdningerne for at spore eventuelle 

forskelle på husholdningsniveau.  

4.1 Kvalitetsindikatorer 
På de følgende sider præsenteres tre tabeller og tre figurer for hver produktkategori. Den første tabel viser 

andelen af produkterne, der bærer en bestemt kvalitetsindikator. Den anden tabel viser, hvor stor en del af 

markedet (målt i omsætning og volumen), der består af produkter, som bærer en bestemt kvalitetsindikator. 

I en figur viser vi, hvordan den samlede omsætning og den samlede volumen er fordelt på produkter af-

hængig af antal af kvalitetsindikatorer som produkter har. Derefter præsenteres resultaterne af en klynge-

analyse, hvor produkterne er grupperet efter deres kvalitetsprofil. Markedsandele for disse produktklynger er 

beregnet og vist i en tabel. Klyngeanalysen visualiseres ligeledes i liggende søjlediagrammer samt to cirkeldi-

agrammer, for en bedre forståelse af de forskellige klynger, samt for at give et bedre overblik over produk-

terne på markedet og de kvalitetsindikatorer, der ofte kombineres.  

4.1.1 Fersk fjerkræ 
I nedenstående tabel vises der i den første kolonne hvor stor en andel af alle indscannede produkter, der bæ-

rer en bestemt kvalitetsindikator. I den anden kolonne vises den samme information, men kun for de pro-

dukter, der blev scannet og som samtidig har et match i GfK-dataene.  

 
Tabel 5: Andel af produkter med en given kvalitetsindikator blandt samtlige produkter i pro-
duktdatabasen for kategorien fersk fjerkræ 

FERSK FJERKRÆ 

Alle indscannede produk-
ter1 

 
Total: 213 

Indscannede produkter med 
match i GfK-data2 

 
Total: 103 

 Mærket med kvalitetsindi-
katorer 

Mærket med kvalitetsindikato-
rer 

Kvalitetsindikatorer Antal  
produkter Procent Antal  

produkter Procent 

Økologi  21 9,9% 1 1,0% 

Ernæringsanprisning 127 59,6% 72 69,9% 

    Nøglehulsmærke 123 57,7% 71 68,9% 

    Andre ernæringsanprisninger 19 8,9% 8 7,8% 
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1 Indscannet data indsamlet i tidsperioden juni-september 2017 
2 GfK-data dækker over tidsperioden april 2016-august 2017 
Et produkt kan bære flere kvalitetsindikatorer, hvorfor tallene ikke summerer op til totalen. Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket 
og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse og med en lokal/regional oprindelse. 
 

I fjerkræ-kategorien er det overvejende danske produkter, der er at finde. 82% af produkterne, der var scan-

net i butikkerne, var synligt promoveret som danske, og hele 93% hvis man kun ser på de produkter, som 

også var at finde i GfK-data. Over halvdelen af alle scannede items er nøglehulsmærket, mens det blandt pro-

dukterne med et match i GfK-data er oppe på næsten 69%.  

Ser vi udelukkende på matchet mellem de produkter, vi fandt i butikkerne og som var i GfK-datasættet, kan 

vi udregne, hvor stor en del af markedet (målt i omsætning og i volumen), som bærer en bestemt kvalitetsin-

dikator. Dette er præsenteret for fjerkræ i nedenstående tabel 6.  

Tabel 6: Markedsandele for kvalitetsindikatorer i værdi og i volumen for kategorien fersk 
fjerkræ1 

Sundhedsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 178 83,6% 98 95,1% 

    Dansk 175 82,2% 96 93,2% 

    Lokal/regional (dansk) 20 9,4% 12 11,7% 

    Regional (udenlandsk) 3 1,4% 2 1,9% 

Dyrevelfærdsanprisning 75 35,2% 32 31,1% 

Bæredygtighedsanprisning 6 2,8% 0 0,0% 

Råvareanprisning 30 14,1% 10 9,7% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 10 5,1% 2 2,0% 

Clean label 8 4,4% 7 7,7% 

FERSK FJERKRÆ Total omsætning (DKK):  
264.116 

Total volumen (KG): 
6.002 

Kvalitetsindikatorer Omsætning 
(DKK) 

Markedsandel 
(%) 

Volumen 
(KG) 

Markedsandel 
(%) 

Økologi 300 0,1% 4 0,1% 

Ernæringsanprisning 202.308 76,6% 4.055 67,6% 

    Nøglehulsmærke 197.807 74,9% 3.930 65,5% 

    Andre ernæringsanpris-
ninger 

31.618 12,0% 790 13,2% 
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1 Kun data for de indscannede produkter med match i GfK-data er medtaget. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden 
juni-september 2017 og GfK-data dækker over perioden april 2016-august 2017. 
Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse 
og med en lokal/regional oprindelse. 
 

I figur 2 ses fordelingen over antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på markedsandelen i værdi for kate-

gorien fersk fjerkræ.  

Figur 2: Antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på den procentvise markedsandel i kro-
ner for kategorien fersk fjerkræ 
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Antal kvalitetsindikatorer per produkt 

Sundhedsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 262.433 99,4% 5.972 99,5% 

    Dansk  255.913 96,9% 5.875 97,9% 

    Lokal/regional (dansk) 36.335 13,8% 577 9,6% 

    Regional (udenlandsk) 6.520 2,5% 97 1,6% 

Dyrevelfærdsanprisning 89.186 33,8% 2.185 36,4% 

Bæredygtighedsanpris-
ning 

0 0,0% 0 0,0% 

Råvareanprisning 26.714 10,1% 674 11,2% 

Håndværksmæssig an-
prisning 

6.520 2,5% 97 1,6% 

Clean label 12.268 4,6% 162 2,7% 
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For produkter i fersk fjerkræ-kategorien er det mest almindeligt, at der er to kvalitetsindikatorer til stede. 

Netop dette er i tråd med de tidligere analyser i kategorien, som viste, at især kvalitetsindikatorerne Oprin-

delse (Dansk) og Ernæringsanprisning, repræsenteret ved Nøglehulsmærket, fylder meget. Der er næsten 

ingen produkter uden kvalitetsindikatorer, hvilket også kan skyldes, at fersk fjerkræ generelt er en produkt-

kategori, der forholdsvis nemt kan få indikatorer som Ernæringsanprisning (Nøglehulsmærke) og Råvare-

anprisning, for eksempel når en bestemt race bliver fremhævet.  

Ved at gennemføre en klyngeanalyse på produktdata fremkommer der fem klynger for fjerkræ-kategorien.  

Nedenfor præsenteres først den overordnede klyngeopdeling, hvorefter et søjlediagram yderligere specifice-

rer, hvilke kvalitetsindikatorer produkterne har, der befinder sig i de fem klynger.  

Tabel 7: Markedsandele i værdi og volumen for klyngerne i kategorien fersk fjerkræ1 

FERSK FJERKRÆ Total omsætning (DKK):  
264.116 

Total volumen (KG):  
6.002 

Klynger1 Omsætning 
(DKK) 

Markeds-
andel (%) 

Volumen (KG) Markedsandel 
(%) 

Klynge1: Dansk- og nøgle-
hulsmærket fjerkræ 
Antal: 80 

138.675 52,5% 2.985 49,7% 

Klynge2: De gode racer 
Antal: 24 

26.714 10,1% 674 11,2% 

Klynge3: Dyrevelfærds-
produkter  
Antal: 25 

45.603 17,3% 834 13,9% 

Klynge4: Fjerkræ uden 
oprindelsesanprisning 
Antal: 36 

10.610 4,0% 196 3,3% 

Klynge5: Kvalitetsfjerkræ 
Antal: 48 

42.514 16,1% 1.313 21,9% 

1 Klyngerne er dannet på basis af alle indscannede produkter. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden juni-september 
2017. Beløb og volumen er herefter udregnet for klyngerne på baggrund af GfK-data, der  dækker over perioden april 2016-august 2017 
 
I cirkeldiagrammerne nedenfor ses først størrelsen af klyngerne ved den procentvise andel af produkter i 

hver klynge. Til sammenligning vises i cirkeldiagrammet ved siden af den procentvise markedsandel af om-

sætningen, som hver klynge udgør.  
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Figur 3: Oversigt over klyngernes størrelse1 

 
1Størrelsen af klyngerne er opgjort først som procentvis antal produkter, og derefter som den procentvise andel af omsætningen. Antal produkter 
svarer til antal forskellige EAN-numre.  
 
 
Figur 3 viser, at klynge 1 udgør 38% af produkterne, men har en markedsandel på 53%, hvilket vil sige at over 

halvdelen af omsætningen er koncentreret på godt en tredjedel af sortimentet. Omvendt gør det sig gældende 

for klynge 4, der består af 17% af produkterne, men kun udgør 4% af omsætningen. Her er der altså tale om 

nicheprodukter der bliver forholdsvis sjældent efterspurgt. 

Nedenfor præsenteres de fem klynger i et søjlediagram, som viser, hvilke kvalitetsindikatorer produkterne 

har i hver enkelt klynge. Da klyngerne ikke er lige store i forhold til antal produkter i hver, er antallet af pro-

dukter med en given kvalitetsindikator udregnet i procenter af det samlede antal af produkter i klyngen, så 

tallene nedenfor er sammenlignelige. Når tabellen aflæses er det vigtigt at huske på, at det er produkter der 

er klynget sammen i grupper, hvor de ligner de andre produkter i klyngen med hensyn til de kvalitetsindika-

torer, de bærer. Ét produkt kan godt bære flere kvalitetsindikatorer, men kan kun tilhøre én klynge.  
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Figur 4: Fordelingen af kvalitetsindikatorer fordelt på klyngerne i kategorien fersk fjerkræ 
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I klynge 1 er produkterne udelukkende danske og nøglehulsmærket. Markedsandelen af produkterne i denne 

klynge er 50% af markedet (i værdi), selv om den kun står for 38% af sortimentet. Det er ganske få af alle de 

scannede fjerkræ-produkter, der ikke er danske og nøglehulsmærkede, og derfor vil mange af de andre klyn-

ger også indeholde produkter med disse indikatorer. Det gør sig gældende i klynge 2, hvor produkterne også 

er danske og nøglehulsmærket, men derudover har de kvalitetsindikatorerne Råvareanprisning og Andre 

ernæringsanprisninger. Disse to kvalitetsindikatorer beskriver i fjerkræ-kategorien ofte fremhævede racer af 

kyllinger, for eksempel Ross. Kun 10% af markedet (i værdi) udgøres af denne klynge, og tilsvarende 11% af 

produktsortimentet. 

Klynge 3 består igen af produkter, der er danske og nøglehulsmærket, men derudover har de en dyrevel-

færdsanprisning. Her er det med andre ord kyllingernes velfærd, der er fremhævet på produkterne. Det er 

den anden største klynge værdimæssigt (17%), men dog kun den tredjestørste klynge (12%), når det kommer 

til andel af sortimentet. Dette kan forklares med, at disse fjerkræ-produkter er dyrere end nogle af produk-

terne i de andre klynger.  

Klynge 4 består (med to undtagelser) af produkter uden oprindelsesanprisning. De fleste er Nøglehulsmær-

ket. Denne klynge udgør 4% af markedet i værdi, men 17% af sortimentet på markedet.  

Den sidste klynge, klynge 5, udgøres af produkter med især kvalitetsindikatorerne Dansk, Dyrevelfærdsan-

prisning og Økologi. Derudover er en fjerdedel brandet som lokale/regionale danske, hvilket cementerer den 
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danske oprindelse, idet det for forbrugeren gøres tydeligt, hvorfra i Danmark fjerkræet har sin oprindelse. 

Denne klynge er præget af produkter med dyrenes velfærd som en prioritet samt det økologiske aspekt, og 

udgør 23% af produkterne på markedet, men står dog kun for 16% af omsætningen. 

4.1.2 Suppe 
Vi ser nu på kategorien suppe og de kvalitetsindikatorer, der gør sig gældende i denne klynge. Vi ser først på 

kvalitetsindikatorerne på produkterne, der er scannet i butikkerne og for de produkter, der har et match i 

GfK-data. I denne produktkategori er der yderligere medtaget kvalitetsindikatoren forarbejdningsform, der 

definerer hvordan produktet er forarbejdet, nemlig som fersk suppe, suppe på frost eller pulversuppe.  

Tabel 8: Andel af produkter med en given kvalitetsindikator blandt samtlige produkter i pro-
duktdatabasen for kategorien suppe 

SUPPE Alle indscannede produkter1 
Total: 117 

Indscannede produkter med 
match i GfK-data2 

Total: 82 

 Mærket med kvalitetsindi-
katorer 

Mærket med kvalitetsindikato-
rer 

Kvalitetsindikatorer Antal 
produkter Procent Antal 

produkter Procent 

Økologi  21 17,9% 8 9,8% 

Ernæringsanprisning 13 11,1% 7 8,5% 

    Nøglehulsmærke 2 1,7% 2 2,4% 

    Andre ernæringsanprisninger 12 10,3% 6 7,3% 

Sundhedsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 7 6,0% 3 3,7% 

    Dansk 1 0,9% 1 1,2% 

    Lokal/regional (dansk) 
5 4,3% 1 1,2% 

    Regional (udenlandsk) 
1 0,9% 1 1,2% 

Dyrevelfærdsanprisning 
0 0,0% 0 0,0% 

Bæredygtighedsanprisning 
14 12,0% 12 14,6% 

Råvareanprisning 4 3,4% 0 0,0% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 

21 19,6% 17 23,3% 

Clean label 25 21,4% 3 3,7% 

Forarbejdningsform     

    Frost 30 25,6% 25 30,5% 
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1 Indscannet data indsamlet i tidsperioden juni-september 2017 
2 GfK-data dækker over tidsperioden april 2016-august 2017 
Et produkt kan bære flere kvalitetsindikatorer, hvorfor tallene ikke summerer op til totalen. Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket 
og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse og med en lokal/regional oprindelse. 

Over halvdelen af de produkter, som er scannet i butikken og som også er at finde i GfK-data, er ferske sup-

per. Under en tredjedel er frostsupper og lige under 15% er pulversupper. I suppe-kategorien er det især 

håndværksmæssige anprisning, som er en kvalitetsindikator på produkterne.  

Tabel 9: Markedsandele af kvalitetsindikatorer i værdi og i volumen for kategorien suppe1 

SUPPE Total omsætning (DKK):  
105.290 

Total volumen (L):  
6.151 

Kvalitetsindikatorer Omsætning 
(DKK) 

Markedsan-
del (%) 

Volumen (L) Markedsan-
del (%) 

Økologi 3.318 3,2% 70 1,1% 

Ernæringsanprisninger 3.572 3,4% 142 2,3% 

    Nøglehulsmærke 411 0,4% 10 0,2% 

    Andre ernæringsanprisninger 3.245 3,1% 133 2,2% 

Sundhedsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 1.071 1,0% 45 0,7% 

    Dansk 379 0,4% 31 0,5% 

    Lokal/regional (dansk) 634 0,6% 12 0,2% 

    Regional (udenlandsk) 58 0,1% 2 0,03% 

Dyrevelfærdsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Bæredygtighedsanprisning 8.963 8,5% 498 8,1% 

Råvareanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 

58.872 55,9% 3.599 58,5% 

Clean label 922 0,9% 17 0,3% 

Forarbejdningsform     

    Frost 63.232 60,1% 3.746 60,9% 

    Fersk 67 57,3% 45 54,9% 

    Pulver 20 17,1% 12 14,6% 
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    Fersk 35.338 33,6% 1.890 30,7% 

    Pulver 6.720 6,4% 515 8,4% 

1 Kun data for de indscannede produkter med match i GfK-data er medtaget. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden 
juni-september 2017 og GfK-data dækker over perioden april 2016-august 2017. 
Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse 
og med en lokal/regional oprindelse. 
 
For de produkter, hvor der er et match i GfK-data, er det muligt at udregne, hvor stor en andel de forskellige 

kvalitetsindikatorer udgør af markedet. Dette er præsenteret i tabel 9.  

I figur 5 kan antallet af kvalitetsindikatorer per produkt målt på markedsandelen i værdi for kategorien 

suppe ses.  

Figur 5: Antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på den procentvise markedsandel i kro-
ner for kategorien suppe 

 
 

Der er ingen produkter uden kvalitetsindikatorer i suppe-kategorien. Dette skyldes måden, data er indsamlet 
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dikator – cirka en tredjedel af produkterne har kun forarbejdningsmetode som kvalitetsindikator. De fleste 

produkter har dog i hvert fald én anden kvalitetsindikator. Forarbejdningsmetoden er blevet medtaget i un-

dersøgelsen, fordi den kan ses som en kvalitetsindikator i sig selv. Det vil sige, at forbrugerne kan opfatte fer-

ske supper som værende af højere kvalitet end supper på frost og pulversupper. Dette understøttes af resulta-

tet af produktklyngeanalysen som præsenteres på følgende side.  

En klyngeanalyse blev gennemført på produktdata, hvilket førte til en fire-klynge-løsning. Klyngeopdelingen 
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der befinder sig i klyngerne.  
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Tabel 10: Markedsandele i værdi og volumen for klyngerne i kategorien suppe1 

SUPPE Total omsætning (DKK):  
105.290 

Total volumen (L):  
6.151 

Klynger1 Omsætning 
(DKK) 

Markedsan-
del (%) 

Volumen  
(L) 

Markedsan-
del (%) 

Klynge1: Ferske supper 
Antal: 48 33.292 31,6% 1.848 30,0% 

Klynge2: Frosne supper 
Antal: 30 63.232 60,1% 3.746 60,9% 

Klynge3: Pulversupper 
Antal: 20 6.652 6,3% 512 8,3% 

Klynge4: Ferske kvali-
tetssupper 
Antal: 19 

2.046 1,9% 42 0,7% 

1 Klyngerne er dannet på basis af alle indscannede produkter. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden juni-september 
2017. Herefter er informationerne om beløb og volumen dannet fra GfK-data der dækker over perioden april 2016-august 2017 
 

I cirkeldiagrammerne nedenfor ses først størrelsen af klyngerne ved den procentvise andel af produkter i 

hver klynge. Til sammenligning vises i cirkeldiagrammet ved siden af den procentvise markedsandel af om-

sætningen, som hver klynge udgør. 

Figur 6: Oversigt over klyngernes størrelse1 

 
1 Størrelsen af klyngerne er opgjort først som procentvis antal produkter, og derefter som den procentvise andel af omsætningen. Antal produkter 
er antal forskellige EAN-numre. 
 

41%

26%

17%

16%

Suppe - klyngernes størrelse 
målt i antal produkter

Klynge1: Ferske supper (Antal: 48)

Klynge2: Frosne supper (Antal: 30)

Klynge3: Pulversupper (Antal: 20)

Klynge4: Ferske kvalitetssupper (Antal: 19)

32%

60%

6% 2%

Suppe - klyngernes størrelse 
målt i andel af omsætningen

Klynge1: Ferske supper (Antal: 48)

Klynge2: Frosne supper (Antal: 30)

Klynge3: Pulversupper (Antal: 20)

Klynge4: Ferske kvalitetssupper (Antal: 19)



24 
 

Figur 7: Fordelingen af kvalitetsindikatorer fordelt på klyngerne i kategorien suppe 
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Figur 6 viser, at 60% af omsætningen udgøres af frosne supper, selv om de kun står for 26% af sortimentet. 

De ferske kvalitetssupper står for 16% af sortimentet, men kun for 2% af omsætningen, hvilket indikerer, at 

der her er tale om nicheprodukter.  

Nedenfor præsenteres de fire klynger i et søjlediagram, som viser hvilke kvalitetsindikatorer produkterne har 

i hver enkelt klynge. Da klyngerne ikke er lige store i forhold til antal produkter i hver, er antallet af produk-

ter med en given kvalitetsindikator udregnet i procenter af det samlede antal af produkter i klyngen, så tal-

lene nedenfor er sammenlignelige. Når tabellen aflæses er det vigtigt at huske på, at det er produkter, der er 

klynget sammen i grupper, hvor de ligner de andre produkter i klyngen. Ét produkt kan godt bære flere kvali-

tetsindikatorer, men kan kun tilhøre én klynge.  

Klynge 1 består af ferske supper. Der er stort set ingen andre kvalitetsindikatorer på disse produkter, og de 

udgør 32% af markedet i værdi og 41% af produktsortimentet.  

I klynge 2 finder man de frosne supper. Dette er omsætningsmæssigt den største klynge, og udgør hele 60% 

af markedet i værdi, på trods af at disse produkter kun udgør 26% af sortimentet. I denne klynge er der på 

lidt over halvdelen af produkterne kvalitetsindikatoren Håndværksmæssig anprisning. I suppe-kategorien 

er der her ofte tale om længden af tilberedningstiden af den frosne suppe, for eksempel at den har kogt i otte 

timer.  

Klynge 3 består af pulversupperne. De udgør 6% af markedet i værdi, på trods af at de udgør 16% af sorti-

mentet. Dette skyldes, at de oftest er billigere end de andre suppe-produkter.  

Den sidste klynge, klynge 4, består af kvalitetssupperne. Det er primært ferske supper, de er overvejende øko-

logiske og mange af dem har også fået kvalitetsindikatoren Clean label. Dette er, målt i omsætningen, den 

mindste klynge og udgør kun lige knap 2% af markedet (i værdi).  

Suppe er ikke en produktkategori, som bliver promoveret på kvalitet. Som gennemgangen af de fire klynger 

viser, er det kun niche-klyngen, klynge 4: Ferske kvalitetssupper, som opererer med kvalitetsindikatorer ud 

over forarbejdningsmetoden, mens de andre stort set blot er opdelt efter fersk-, frost-, og pulver-kategori-

erne. 16% af produkterne på markedet kan klassificeres i denne klynge, mens deres andel af omsætningen 

kun udgør 2%. 

4.1.3 Kødpålæg 
Vi ser nu på kategorien kødpålæg og de kvalitetsindikatorer, der gør sig gældende i denne klynge. Vi ser først 

på kvalitetsindikatorerne på produkterne, der er scannet i butikkerne og for de produkter, der har et match i 

GfK-data.  
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Tabel 11: Andel af produkter med en given kvalitetsindikator blandt samtlige produkter i pro-
duktdatabasen for kategorien kødpålæg 

1 Indscannet data indsamlet i tidsperioden juni-september 2017 
2 GfK-data dækker over tidsperioden april 2016-august 2017 
Et produkt kan bære flere kvalitetsindikatorer, hvorfor tallene ikke summerer op til totalen. Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket 
og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse og med en lokal/regional oprindelse. 
 

Kødpålægskategorien er den kategori, hvor der i alt er fundet flest produkter i butikkerne. I denne kategori er 

omkring en fjerdedel af de produkter, der har et match i GfK-data, nøglehulsmærket og har en håndværks-

mæssig anprisning. Lige under en femtedel af produkterne er danske.  

Nedenstående tabel viser hver enkelt kvalitetsindikators andel af markedet i værdi og i volumen for de pro-

dukter, hvor der er et match i GfK-data.  

KØDPÅLÆG 

Alle indscannede produk-
ter1 

 
Total: 782 

Indscannede produkter med 
match i GfK-data2 

 
Total: 565 

 Mærket med kvalitetsindi-
katorer 

Mærket med kvalitetsindikato-
rer 

Kvalitetsindikatorer Antal 
produkter Procent Antal 

produkter Procent 

Økologi  105 13,4% 56 9,9% 

Ernæringsanprisning 200 25,6% 178 31,5% 

    Nøglehulsmærke 167 21,4% 150 26,5% 

    Andre ernæringsanprisninger 65 8,6% 57 10,5% 

Sundhedsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 207 26,5% 161 28,5% 

    Dansk 131 16,8% 102 18,1% 

    Lokal/regional (dansk) 57 7,3% 43 7,6% 

    Regional (udenlandsk) 46 5,9% 34 6,0% 

Dyrevelfærdsanprisning 8 1,0% 4 0,7% 

Bæredygtighedsanprisning 2 0,3% 2 0,4% 

Råvareanprisning 20 2,6% 15 2,7% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 181 24,8% 132 24,4% 

Clean label 134 17,1% 98 17,3% 
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Tabel 12: Markedsandele af kvalitetsindikatorer i værdi og i volumen for kategorien kødpå-
læg1 

KØDPÅLÆG Total omsætning (DKK):  
984.199 

Total volumen (KG):  
10.366 

Kvalitetsindikatorer Omsætning 
(DKK) 

Markeds-
andel (%) 

Volumen  
(KG) 

Markedsan-
del (%) 

Økologi 24.967 2,5% 158 1,5% 

Ernæringsanprisning 423.838 43,1% 4.248 41,0% 

    Nøglehulsmærke 379.189 38,5% 3.848 37,1% 

    Andre ernæringsanprisninger 140.691 14,3% 1.300 12,5% 

Sundhedsanprisning 0,00 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 210.788 21,4% 2.072 20,0% 

    Dansk  172.783 17,6% 1.729 16,7% 

    Lokal/regional (dansk) 31.700 3,2% 353 3,4% 

    Regional (udenlandsk) 26.595 2,7% 190 1,8% 

Dyrevelfærdsanprisning 2.508 0,3% 14 0,1% 

Bæredygtighedsanprisning 1.054 0,1% 17 0,2% 

Råvareanprisning 7.766 0,8% 33 0,3% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 240.208 24,4% 2.136 20,6% 

Clean label 192.290 19,5% 1.554 15,0% 
1 Kun data for de indscannede produkter med match i GfK-data er medtaget. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden 
juni-september 2017 og GfK-data dækker over perioden april 2016-august 2017. 
Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse 
og med en lokal/regional oprindelse. 

I figur 8 nedenfor ses antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på markedsandelen i værdi for kategorien 

kødpålæg.  
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Figur 8: Antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på den procentvise markedsandel i kro-
ner for kategorien kødpålæg 

 
 

En forholdsvis stor andel af produkterne i kødpålægskategorien er uden kvalitetsindikatorer – over en fjerde-

del optræder helt uden. Flest produkter har dog i det mindste én kvalitetsindikator og også gerne to eller tre. 

I lighed med de to allerede gennemgåede produktkategorier er der også for kødpålægskategorien foretaget en 

klyngeanalyse af produkterne. Denne analyse førte til fire klynger.  

De fire klyngers størrelse præsenteres i tabel 13. Efter tabellen præsenteres et mere detaljeret overblik i cir-

keldiagrammer og søjlediagrammer over hvilke kvalitetsindikatorer, der definerer de fire klynger. 

Tabel 13: Markedsandele i værdi og volumen for klyngerne i kategorien kødpålæg1 

1 Klyngerne er dannet på basis af alle indscannede produkter. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden juni-september 
2017. Informationer om omsætning og volumen er herefter fundet ved hjælp af GfK-data, der dækker over perioden april 2016-august 
2017 
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KØDPÅLÆG Total omsætning (DKK):  
984.199 

Total volumen (KG):  
10.366 

Klynger1 Omsætning 
(DKK) 

Markeds-
andel (%) 

Volumen  
(KG) 

Markedsan-
del (%) 

Klynge1: Danske produkter 
Antal: 162 184.411 18,7% 1.884 18,2% 

Klynge2: Produkter uden 
kvalitetsindikatorer 
Antal: 423 

462.500 47,0% 4.993 48,2% 

Klynge3: Økologiske pro-
dukter 
Antal: 71 

13.690 1,4% 93 0,9% 

Klynge4: Nøglehulsmær-
kede produkter 
Antal: 126 

323.598 32,9% 3.396 32,8% 
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I cirkeldiagrammerne nedenfor ses først størrelsen af klyngerne ved den procentvise andel af produkter i 

hver klynge. Til sammenligning vises i cirkeldiagrammet ved siden af den procentvise markedsandel af om-

sætningen som hver klynge udgør. 

Figur 9 viser, at klynge 1 og 2 tilsammen står for mere end to tredjedele af både antal produkter i sortimentet 

og omsætning. De økologiske produkter i klynge 3 står for 9% af sortimentet, men kun 1% af omsætningen og 

må derfor betegnes som nicheprodukter. De nøglehulsmærkede produkter i klynge 4 derimod står for 33% af 

omsætningen, selv om de kun står for 16% af sortimentet. 

Nedenfor præsenteres de fire klynger i et søjlediagram, som viser hvilke kvalitetsindikatorer, produkterne 

har i hver enkelt klynge. Da klyngerne ikke er lige store i forhold til antal produkter i hver, er antallet af pro-

dukter med en given kvalitetsindikator udregnet i procenter af det samlede antal af produkter i klyngen, så 

tallene nedenfor er sammenlignelige. Når tabellen aflæses, er det vigtigt at huske på, at det er produkter, der 

er klynget sammen i grupper, hvor de ligner de andre produkter i klyngen. Ét produkt kan godt bære flere 

kvalitetsindikatorer, men kan kun tilhøre én klynge.  

Figur 9: Oversigt over klyngernes størrelse1 

 
1 Størrelsen af klyngerne er opgjort først som procentvis antal produkter, og derefter som den procentvise andel af omsætningen. Antal produkter 
er antal forskellige EAN-numre. 
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Figur 10: Fordelingen af kvalitetsindikatorer fordelt på klyngerne i kategorien kødpålæg 
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Klynge 1 består i høj grad af produkter, der er brandet som danske. Cirka en tredjedel af disse produkter har 

også indikatoren Lokal/regional dansk, hvilket forankrer den danske oprindelse endnu tydeligere ved at 

binde produktet til en bestemt egn. Denne klynge udgør 21% af markedet i volumen og 19% i værdi.  

I klynge 2 finder man produkter uden særlige kvalitetsindikatorer. Dog har 30% af produkterne i denne 

klynge en Håndværksmæssig anprisning. Denne anprisning hænger godt sammen med, at 34 ud af de sam-

lede 423 produkter i denne klynge bliver solgt med et brand, som stammer fra et bestemt udenlandsk om-

råde eller egn. Denne klynge er den største og udgør 47% af markedet i værdi og 54% af produktsortimentet. 

Klynge 3 består af de økologiske produkter. Her finder man også kvalitetsindikatorer som Clean label og 

Håndværksmæssig anprisning. Denne klynge er den mindste og udgør kun 1% af markedet i værdi og udgør 

kun 9% af produktsortimentet.  

Klynge 4 består af produkter, der alle er nøglehulsmærkede. Det er den næststørste klynge og udgør cirka en 

tredjedel af markedet i værdi (33%) og 16% af volumen.  

4.1.4 Mel 
Endeligt ser vi på kategorien mel og de kvalitetsindikatorer der gør sig gældende i denne klynge. Vi ser først 

på kvalitetsindikatorerne på produkterne, der er scannet i butikkerne og for de produkter, der har et match i 

GfK-data.  

Tabel 14: Andel af produkter med en given kvalitetsindikator blandt samtlige produkter i pro-
duktdatabasen for kategorien mel 

MEL 
Alle indscannede produkter1 

 
Total: 347 

Indscannede produkter med 
match i GfK-data2 

 
Total: 162 

 Mærket med kvalitetsindi-
katorer 

Mærket med kvalitetsindikato-
rer 

Kvalitetsindikatorer Antal 
produkter Procent Antal 

produkter Procent 

Økologi  
179 51,6% 81 50,0% 

Ernæringsanprisning 
151 43,5% 67 41,4% 

    Nøglehulsmærke 111 32,0% 52 32,1% 

    Fuldkornsmærke 86 24,8% 43 26,5% 

    Andre ernæringsanprisninger 
86 24,8% 36 22,2% 

Sundhedsanprisning 2 0,6% 0 0,0% 

Oprindelse 112 32,3% 56 34,6% 

    Dansk 58 16,7% 26 16,0% 
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1 Indscannet data indsamlet i tidsperioden juni-september 2017 
2 GfK-data dækker over tidsperioden april 2016-august 2017 
Et produkt kan bære flere kvalitetsindikatorer, hvorfor tallene ikke summerer op til totalen. Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket 
og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse og med en lokal/regional oprindelse. 
 
 

I kategorien mel stemmer antallet for de scannede produkter godt overens med antallet for produkterne med 

et match i GfK-data. Halvdelen af produkterne er økologiske, knap en tredjedel er nøglehulsmærket og en 

fjerdedel af produkterne er fuldkornsmærket. Derudover er mange af produkterne udstyret med Andre ernæ-

ringsanprisninger eller et Clean label. I mel-kategorien udgør Clean label ofte et statement eller et mærkat, 

der viser, at der eksempelvis ikke er blevet brugt stråforkorter på kornet.  

Nedenstående tabel 15 viser hver enkelt kvalitetsindikators andel af markedet i værdi og i volumen for mel-

kategorien.  

Tabel 15: Markedsandele af kvalitetsindikatorer i værdi og i volumen for kategorien mel1 

MEL Total omsætning (DKK):  
168.232 

Total volumen (KG):  
22.402 

Kvalitetsindikatorer Omsætning 
(DKK) 

Markedsan-
del (%) 

Volumen  
(KG) 

Markedsan-
del (%) 

Økologi 40.818 24,3% 3.107 13,9% 

Ernæringsanprisning 38.866 23,1% 4.628 20,7% 

    Nøglehulsmærke 29.359 17,5% 3.388 15,1% 

    Fuldkornsmærke 26.211 15,6% 3.100 13,8% 

    Andre ernæringsanprisninger 29.296 17,4% 3.616 16,1% 

Sundhedsanprisning 0 0,0% 0 0,0% 

Oprindelse 29.941 17,8% 3.028 13,5% 

    Dansk  20.917 12,4% 2.525 11,3% 

    Lokal/regional (dansk) 
66 19,0% 35 21,6% 

    Regional (udenlandsk) 
27 7,8% 19 11,7% 

Bæredygtighedsanprisning 
33 9,5% 16 9,9% 

Råvareanprisning 39 11,2% 22 13,6% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 

63 19,0% 33 20,8% 

Clean label 
140 40,3% 62 38,3% 
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    Lokal/regional (dansk) 10.631 6,3% 618 2,8% 

    Regional (udenlandsk) 6.673 4,0% 421 1,9% 

Bæredygtighedsanprisning 26.595 15,8% 2.865 12,8% 

Råvareanprisning 6.277 3,7% 408 1,8% 

Håndværksmæssig anpris-
ning 8.495 5,0% 369 1,6% 

Clean label 64.668 38,4% 7.623 34,0% 
1 Kun data for de indscannede produkter med match i GfK-data er medtaget. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden 
juni-september 2017 og GfK-data dækker over perioden april 2016-august 2017. 
Et produkt kan bære både Nøglehulsmærket og en anden ernæringsanprisning. Et produkt kan være mærket både med dansk oprindelse 
og med en lokal/regional oprindelse. 
 

I følgende figur 11 ses antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på markedsandelen i værdi for kategorien 

mel.  

 

Figur 11: Antal kvalitetsindikatorer per produkt målt på den procentvise markedsandel i kro-
ner for kategorien mel 

 

 

I mel-kategorien er over en tredjedel af produkterne uden nogen kvalitetsindikatorer. Lige over 20% har én 

eller to indikatorer, men det mest almindelige er, at et melprodukt er uden nogen indikatorer for kvalitet.  

I lighed med de tre andre produktkategorier er der også for mel blevet lavet en klyngeanalyse af produkterne. 

Resultatet af denne viste, at det var meningsfuldt at opdele produkterne i fire forskellige klynger.  

Først præsenteres en tabel, som viser klyngernes markedsandel i værdi og volumen og herefter præsenteres 

en mere detaljeret gennemgang af, hvilke kvalitetsindikatorer der definerer de fire klynger. 
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Tabel 16: Markedsandele i værdi og volumen for klyngerne i kategorien mel1 

MEL Total omsætning (DKK):  
168.232 

Total volumen (KG): 
22.402 

Klynger Omsætning 
(DKK) 

Markedsan-
del (%) Volumen (KG) Markeds-

andel (%) 

Klynge1: Nøglehuls- og 
fuldkornsmærket mel 
Antal: 64 

22.886 13,6% 2.956 13,2% 

Klynge2: Økologisk kvali-
tetsmel 
Antal: 94 

29.325 17,4% 3.193 14,3% 

Klynge3: Produkter uden 
kvalitetsindikatorer 
Antal: 113 

103.136 61,3% 15.408 68,8% 

Klynge4: Økologiske, regi-
onale specialmel 
Antal: 76 

12.886 7,7% 845 3,8% 

1 Klyngerne er dannet på basis af alle indscannede produkter. De indscannede produkter er indsamlet i tidsperioden juni-september 
2017. Data om omsætning og volumen er udregnet på baggrund af GfK-data, der dækker over perioden april 2016-august 2017 
 
I cirkeldiagrammerne nedenfor ses først størrelsen af klyngerne ved den procentvise andel af produkter i 

hver klynge. Til sammenligning vises i cirkeldiagrammet ved siden af den procentvise markedsandel af om-

sætningen som hver klynge udgør. 
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Figur 12: Oversigt over klyngernes størrelse1 

 
1 Størrelsen af klyngerne er opgjort først som procentvis antal produkter, og derefter som den procentvise andel af omsætningen. Antal produkter 
er forskellige EAN-numre. 
 

Figur 12 viser, at 61% af omsætningen består af produkter uden særlige kvalitetsindikatorer, som står for 33% 

af sortimentet. 22% af sortimentet består af regionale specialmel, som dog kun står for 8% af omsætningen 

og dermed må betegnes som nicheprodukter. 

Nedenfor præsenteres de fire klynger i et søjlediagram, som viser hvilke kvalitetsindikatorer, produkterne 

har i hver enkelt klynge. Da klyngerne ikke er lige store i forhold til antal produkter i hver, er antallet af pro-

dukter med en given kvalitetsindikator udregnet i procenter af det samlede antal af produkter i klyngen, så 

tallene nedenfor er sammenlignelige. Når tabellen aflæses, er det vigtigt at huske på, at det er produkter, der 

er klynget sammen i grupper, hvor de ligner de andre produkter i klyngen. Ét produkt kan godt bære flere 

kvalitetsindikatorer, men kan kun tilhøre én klynge.  
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Figur 13: Fordelingen af kvalitetsindikatorer fordelt på klyngerne i kategorien mel 
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Klynge 1 består af nøglehulsmærkede produkter. Derudover har en meget stor del af produkterne et Fuld-

kornsmærke. Denne klynge består af 14% af markedet i værdi og 18% af produktsortimentet. 

I klynge 2 findes de økologiske produkter. Halvdelen af disse har en anden ernæringsanprisning, samt et 

Clean label. Promoveringen af produkterne i denne kategori er altså fokuseret på melets egenskaber og ind-

hold. Klyngen er omkring 17% af markedet i værdi og hele 27% af produktsortimentet.  

Klynge 3 består af melprodukter, der ikke har eller har meget få kvalitetsindikatorer. 15% har en Bæredygtig-

hedsanprisning og 42% har en Clean label. Denne klynge er klart den største med 61% af markedet i værdi, 

på trods af kun 33% af produktsortimentet. 

I klynge 4 finder man økologiske produkter med især en regional dansk oprindelse, eller, i mindre grad, en 

regional udenlandsk oprindelse. I klyngen har mange produkter en Ernæringsanprisning, og omkring halv-

delen har en Håndværksmæssig anprisning. Specialmelet, med en særlig oprindelse eller en særlig egenskab 

i form af råvarer eller produktionsmetode, placerer sig i denne klynge. Dette er den mindste klynge, der kun 

udgør 8% af markedet i værdi og 22% af produktsortimentet. 

4.2 Udviklingen over tid  
Følgende afsnit indeholder en analyse af udviklingen over tid i salget af produkter med forskellige kvalitetsin-

dikatorer. Analysen baseres på de produktklynger, som blev fundet under afsnit 4.1 for hver produktkategori. 

GfK-data er indsamlet fra sidste kvartal i 2015 til og med tredje kvartal i 2017. Data om produkternes kvali-

tetsindikatorer er kun indsamlet i 2017. Først sammenlignes to helårsperioder, september 2015-august 2016 

og september 2016-august 2017. I denne sammenligning vil eventuelle sæsonbetingende udsving være udlig-

net. Herefter præsenteres resultaterne kvartalsvist, hvor netop sæsonudsving kommer til udtryk. 

4.2.1 Fersk Fjerkræ 
Udviklingen af kvalitetsindikatorer på årsbasis analyseres først. Nedenstående tabel viser omsætning og mar-

kedsandel for hver produktklynge for perioderne september 2015 til august 2016 og september 2016 til au-

gust 2017 for kategorien fersk fjerkræ. Tabellen giver et overblik over, om der er særlige sammensætninger af 

kvalitetsindikatorer, der udvikler sig og enten fylder mere eller mindre på markedet over de to årsperioder. 
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Tabel 17: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på årsbasis for kategorien fersk 
fjerkræ1 

FJERKRÆ Sep15-Aug16 Sep16-Aug17 

Klynger Omsætning 

Total: 
420.118 

Markeds-
andel 

Omsæt-
ning 

Total: 
326.633 

Markeds-
andel 

Klynge 1: Dansk og 
nøglehulsmærket 
fjerkræ 

219.679 52,3% 153.384 47,0% 

Klynge 2: De gode 
racer 

21.175 5,0% 52.003 15,9% 

Klynge 3: Dyrevel-
færdsprodukter 

77.237 18,4% 52.133 16,0% 

Klynge 4: Fjerkræ 
uden oprindelses-
anprisning 

44.717 10,6% 21.084 6,5% 

Klynge 5: Kvali-
tetsfjerkræ  

57.309 13,6% 48.100 14,7% 

1 De indscannede produkter er indsamlet i perioden juni-september 2017 
Tabelforklaring: Ernæringsanprisninger og Oprindelse består af deres respektive underkategorier lagt sammen og korrigeret for produk-
ter, der har flere indikatorer. Det vil sige at produkter, der har flere indikatorer, for eksempel både et nøglehulsmærke samt Andre ernæ-
ringsanprisninger, kun er talt med én gang. 

Ovenstående tabel viser at der for de to årsperioder er sket en udvikling i forhold til klyngernes andel af mar-

kedet. Klynge 1 med de danske- og nøglehulsmærkede fjerkræprodukter er faldet en smule, men har stadig 

en andel af markedet på 47%. Klynge 2, de gode racer, har haft en fremgang fra 5% til 16%, mens klynge 3 og 

klynge 5 stort set har den samme markedsandel over begge perioder. Klynge 4, derimod, med de udenland-

ske fjerkræprodukter, er faldet fra 11% til 7%.  

For at få et mere detaljeret billede af udviklingen i produktklyngerne viser figur 14 udviklingen på kvartalsba-

sis.  
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Figur 14: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på kvartalsbasis for kategorien 
fersk fjerkræ 

 
 

Når data på kvartalsbasis analyseres ses det også, at der er en tendens til at klynge 1 med de danske- og nøg-

lehulsmærkede fjerkræ er for nedadgående, hvorimod klynge 2 med de gode racer er for opadgående. Pro-

dukterne i klyngen med de gode racer er stort set alle sammen også danske og nøglehulsmærkede, så en mu-

lig begrundelse er, at produkterne på fjerkræ-markedet bliver rettet mere mod de kvalitetsorienterede for-

brugere, og går mod flere oplysninger omkring fjerkræet og dets egenskaber på emballagen. 

4.2.2 Suppe 
I suppe-kategorien er udviklingen i produktklyngerne på årsbasis uden store udsving. Tabel 18 viser de pro-

centvise markedsandele for hver produktklynge for perioderne september 2015-august 2016 og september 

2016-august 2017.  
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Tabel 18: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på årsbasis for kategorien suppe1 

SUPPE Sep15-Aug16 Sep16-Aug17 

Klynger Omsæt-
ning 

Total: 
163.045 

Markedsan-
del 

Omsæt-
ning 

Total: 
109.044 

Markedsan-
del 

Klynge 1: Fer-
ske supper 

51.050 31,3% 36.420 33,4% 

Klynge 2: 
Frosne sup-
per 

98.466 60,4% 64.363 59,0% 

Klynge 3: 
Pulversupper 

11.571 7,1% 6.837 6,3% 

Klynge 4: 
Kvalitetssup-
per 

1.957 1,2% 1.425 1,3% 

1 De indscannede produkter er indsamlet i perioden juni-september 2017 
Tabelforklaring: Ernæringsanprisninger og Oprindelse består af deres respektive underkategorier lagt sammen og korrigeret for produk-
ter, der har flere indikatorer. Det vil sige at produkter, der har flere indikatorer, for eksempel både et nøglehulsmærke samt Andre ernæ-
ringsanprisninger, kun er talt med én gang. 

Produktklyngerne holder deres markedsandel over de to år i kategorien suppe, det vil sige, der er ikke umid-

delbart klynger, der fylder mere eller mindre på markedet over de to årsperioder. De frosne supper i klynge 2 

har klart den største markedsandel på omkring 60%, mens de ferske supper har en markedsandel på 31% i 

den første periode og 33% i den anden periode. Hverken pulversupper eller kvalitetssupperne fylder meget 

set i forhold til markedsandelen.  

For et mere detaljeret billede af udviklingen af produktklyngerne over tid fremstilles data også på kvartalsba-

sis, hvilket kan ses i figuren nedenfor.  
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Figur 15: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på kvartalsbasis for kategorien 
suppe 

 

Udviklingen på kvartalsbasis for suppe-kategorien viser en cyklus over et år. I efterårs- og vintermånederne 

bliver der købt flere produkter på frost, mens de ferske supper og pulversupperne har højsæson om foråret og 

sommeren. Selvom produktklyngerne kan udgøre større markedsandele hen over efterår og vinter, falder de 

tilbage til deres oprindelige niveau i sommermånederne. Der kan dog spores en opadgående trend for de fer-

ske supper. 

4.2.3 Kødpålæg 
I tabellen nedenfor ses udviklingen af produktklyngerne på årsbasis for kategorien kødpålæg. Tabellen giver 

et overblik over, om der er klynger der fylder mere eller mindre over de to årsperioder, det vil sige om der 

bliver købt flere produkter med de forskellige indikatorer. Som ved den forrige kategori sker der ikke en stor 

udvikling over de to år.  
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Tabel 19: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på årsbasis for kategorien kødpå-
læg1 

KØDPÅLÆG Sep15-Aug16 Sep16-Aug17 

Klynger Omsæt-
ning 

Total: 
1.418.221 

Markedsan-
del 

Omsæt-
ning 

Total: 
1.024.758 

Markedsan-
del 

Klynge 1: Danske 
produkter 

256.868 18,1% 209.414 20,4% 

Klynge 2: Pro-
dukter uden sær-
lige indikatorer 

646.066 45,6% 469.692 45,8% 

Klynge 3: Økolo-
giske produkter 

25.217 1,8% 17.077 1,7% 

Klynge 4: Nøgle-
hulsmærkede 
produkter 

490.071 34,6% 328.574 32,1% 

1 De indscannede produkter er indsamlet i perioden juni-september 2017 
Tabelforklaring: Ernæringsanprisninger og Oprindelse består af deres respektive underkategorier lagt sammen og korrigeret for produk-
ter, der har flere indikatorer. Det vil sige at produkter, der har flere indikatorer, for eksempel både et nøglehulsmærke samt Andre ernæ-
ringsanprisninger, kun er talt med én gang. 

Produktklyngerne holder deres niveau af markedsandele over de to år, med få undtagelser. Klynge 1 med de 

danske produkter stiger fra 18% til 20% over de to år. Samtidig falder klynge 4 med de nøglehulsmærkede 

produkter fra 35% til 32%. De resterende to klynger holder deres niveau over perioden.  

For at få et bedre overblik over udviklingen angives data på kvartalsbasis nedenfor.  
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Figur 16: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på kvartalsbasis for kategorien 
kødpålæg 

 

Udviklingen på kvartalsbasis stemmer godt overens med udviklingen vi så før på årsbasis, hvor de fleste pro-

duktklynger holder deres niveau. Den svage tendens til en stigning i de danske produkter ses også ovenfor, og 

også det svage fald i de nøglehulsmærkede produkter.   

4.2.4 Mel 
Den sidste kategori som undersøges er kategorien mel. I tabellen nedenfor ses udviklingen på årsbasis over 

denne kategoris produktklynger.  

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Sep-Nov
2015

Dec-Feb
2016

Mar-Maj
2016

Jun-Aug
2016

Sep-Nov
2016

Dec-Feb
2017

Mar-Maj
2017

Jun-Aug
2017

Kødpålæg - produktklyngernes kvartalsvise udvikling

Klynge 1: Danske produkter

Klynge 2: Produkter uden særlige indikatorer

Klynge 3: Økologiske produkter

Klynge 4: Nøglehulsmærkede produkter



44 
 

Tabel 20: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på årsbasis for kategorien mel1 

MEL Sep15-Aug16 Sep16-Aug17 

Klynger Omsæt-
ning 

Total: 
240.412 

Markeds-
andel 

Omsætning 

Total: 
217.429 

Markeds-
andel 

Klynge 1: Nøgle-
huls- og fuld-
kornsmærket 
mel 

31.361 13,0% 29.362 13,5% 

Klynge 2: Øko-
logiske kvali-
tetsprodukter 

44.610 18,6% 40.598 18,7% 

Klynge 3: Pro-
dukter uden 
særlige indika-
torer 

147.948 61,5% 128.095 58,9% 

Klynge 4: Øko-
logiske regio-
nale specialmel 

16.493 6,9% 19.375 8,9% 

1 De indscannede produkter er indsamlet i perioden juni-september 2017 
Tabelforklaring: Ernæringsanprisninger og Oprindelse består af deres respektive underkategorier lagt sammen og korrigeret for produk-
ter, der har flere indikatorer. Det vil sige at produkter, der har flere indikatorer, for eksempel både et nøglehulsmærke samt Andre ernæ-
ringsanprisninger, kun er talt med én gang. 

Produktklyngerne er forholdsvis stabile over de to årsperioder. Klynge 1, de nøglehuls- og fuldkornsmærkede 

mel, samt klynge 2, de økologiske kvalitetsprodukter, holder deres niveau over de to år. Klynge 3, produkter 

uden særlige indikatorer, er svagt faldende, fra 62% i det første år, til 59% i det andet år. Klynge 4, derimod, 

er svagt stigende, med en markedsandel på 7% i det første år, til en markedsandel på 9% i det andet år.   

I følgende figur 17 vises udviklingen i produktklyngerne på kvartalsbasis.  
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Figur 17: Udviklingen af produktklyngernes markedsandel på kvartalsbasis for kategorien 
mel 

 

Udviklingen på kvartalsbasis for mel viser de samme tendenser som vi så på årsbasis, hvor faldet i produkter 

uden særlige indikatorer ses tydeligt ovenfor. Det samme gør stigningen i de økologiske regionale specialmel. 

Det tydeliggøres dog også at klynge 2, med de økologiske kvalitetsprodukter også er svagt stigende.  

4.3 Forbrugersegmenter  
For at besvare spørgsmålene om, hvilke forbrugersegmenter, der oftest køber produkter med kvalitetsindika-

torer og hvilke kvalitetsindikatorer, det i så fald er, er der foretaget en analyse på baggrund af demografiske 

GfK-paneldata og informationerne om de scannede produkter. Således er der, for hver produktkategori, gen-

nemført en hierarkisk klyngeanalyse, der viser hvilke forbrugersegmenter, der oftest køber produkter med 

specifikke kvalitetsindikatorer. I disse analyser arbejder vi ikke med de tidligere produktklynger, men grup-

perer i stedet husholdningerne i segmenter ud fra deres efterspørgsel af produkter med kvalitetsindikatorer, 

dvs. husholdningerne inden for samme segment ligner hinanden med henblik på hvilke kvalitetsindikatorer 

de (ikke) efterspørger. Dette gøres både for at skabe et første overblik over forbrugerne og de segmenter de 

hører til, og grundet den måde data er struktureret på. Segmenterne er dannet for de enkelte produktkatego-

rier, det vil sige, at det ikke nødvendigvis er de samme forbrugere, der går efter kvalitet i kødpålægskatego-

rien og i melkategorien for eksempel. Dog er der en lignende tendens blandt de fire produktkategorier, hvor 

forbrugerne der ofte går efter kvalitet er ældre forbrugere med en højere gennemsnitlig husstandsindkomst. 

Resultaterne af disse segmenteringer vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  
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4.3.1 Fersk fjerkræ 
På baggrund af den hierarkiske klyngeanalyse for fjerkræ-kategorien vælges en fire-segmentløsning. Tallene i 

tabel 21 viser, hvor tit husholdningerne i det pågældende segment i gennemsnit har købt et produkt med en 

given kvalitetsindikator. De demografiske forskelle, der bliver beskrevet for segmenterne, er signifikante 

(Chi2-test). For yderligere data på de demografiske variable og markedsandele i værdi og volumen henvises 

til bilag 2.1.  

Segment 1 er det største segment og består af 730 af husstandene. Her finder vi de almindelige fjerkræforbru-

gere, dem der ikke umiddelbart går efter kvalitet. I dette segment er der flere husstande, der består af én eller 

to personer, hvilket stemmer godt overens med, at der også er flere yngre mennesker (<30 år) og flere for-

brugere på 30-59 år i dette segment. I segment 1 er der foruden ovenstående også en større andel af lavind-

komsthusstande. Selvom dette segment består af 43% af husstandene, så står de for kun 14% af volumen og 

13% af omsætningen i kategorien (se bilag 2.1). De er ikke storforbrugere af fersk fjerkræ, og når de køber 

det, så er det ikke nødvendigvis med kvalitetsindikatorer.  

Segment 2 består af husstande, der køber fjerkræ af dansk oprindelse og også gerne med et nøglehulsmærke. 

Derudover er det dét fjerkræsegment, der scorer næsthøjest på kvalitetsindikatorerne Dyrevelfærdsanpris-

ning og Andre ernæringsanprisninger. Der er flere husstande med to personer i dette segment. Ca. halvde-

len af personerne i segmentet er 60+ år. Der er flere med en mellem- eller højindkomst i dette segment. 

Dette segment består af 19% af husstandene, men de står for hele 40% af både omsætning og volumen (se 

bilag 2.1). Det er et segment, der gerne spiser fjerkræ, når altså det ferske fjerkræ er med kvalitetsindikato-

rerne Dansk og Nøglehulsmærke.  

Segment 3 består af 600 husstande og minder meget om segment 1 i den forstand, at der ikke umiddelbart er 

nogle kvalitetsindikatorer, de altid går efter, bortset fra Dansk og Nøglehulsmærke. De køber dog ikke lige så 

ofte produkter med disse indikatorer, som husstandene i segment 2. I denne klynge finder vi mange ældre 

forbrugere (60+ år). Der er et flertal af topersoners husstande i dette segment, og de er typisk i mellemind-

komstgruppen. Dette segment består af 35% af husstandene, og de står for 33% af volumen og 32% af omsæt-

ningen i kategorien (se bilag 2.1).  

I segment 4 finder vi de kvalitetsbevidste husstande, der altid køber fjerkræ fra Danmark der er nøglehuls-

mærket og også gerne produkter, hvor der er Råvareanprisning og Andre ernæringsanprisninger. Husstan-

dene i dette segment består oftere af tre til fire personer, og aldersmæssigt er det typisk fra 30-59 år. I dette 

segment er der en overvægt af højindkomsthusstande. Selvom dette kvalitetssegment kun består af 3% af 

husholdningerne, så dækker de over 13% af volumen og 15% af omsætningen (se bilag 2.1).  
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Tabel 21: Resultat af segmenteringsanalyse af forbrugerne for kategorien fersk fjerkræ1 

FERSK FJERKRÆ 
Antal husstande: 
1715 

Segmenter, gennemsnit af kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikato-
rer 

Segment 1:  
 

De almindelige 
fjerkræforbru-

gere 
 
 
 

Segmentstørrelse: 
43% 

Segment 2:  
 

Dansk- og  
Nøglehulsfoku-

serede  
fjerkræforbru-

gere 

Segmentstørrelse: 
19% 

Segment 3:  
 

Almindelige 
fjerkræforbru-
gere med lejlig-
hedsvis kvali-

tetsfokus 

Segmentstørrelse: 
35% 

Segment 4:  
 

De kvalitetsbe-
vidste fjerkræ-

forbrugere 

 
 

Segmentstørrelse: 
3% 

Økologi* 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ernæringsanpris-
ning 

1,20 10,43 4,39 27,48 

    Nøglehulsmærke 1,03 8,60 3,65 23,60 

    Andre ernærings-
anprisninger 

0,17 1,83 0,74 3,88 

Sundhedsanpris-
ning* 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Oprindelse 1,65 12,49 5,20 36,91 

    Dansk  1,49 11,03 4,76 27,08 

    Lokal/regional 
(dansk) 

0,13 1,41 0,32 3,19 

    Regional (uden-
landsk) 

0,03 0,05 0,12 0,08 

Dyrevelfærdsan-
prisning 

0,53 3,41 1,38 6,56 

Bæredygtigheds-
anprisning* 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Råvareanprisning 0,13 1,38 0,61 2,27 

Håndværksmæs-
sig anprisning 

0,03 0,05 0,12 0,08 

Clean label 0,08 0,27 0,21 0,69 

1 Analysen er baseret på GfK-data fra tidsperioden april 2016-august 2017. De indscannede data er indsamlet i perioden juni-september 
2017 
*Disse kvalitetsindikatorer er ikke signifikant forskellige mellem segmenterne  

Ser man på alle husstandene samlet igen, er det muligt at køre en række logistiske regressioner for at finde 

ud af, hvilke husstande der køber hvilke kvalitetsindikatorer. I bilag 3.1 ses modellerne for alle de signifikante 

logistiske regressioner for kategorien Fersk fjerkræ.  
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Regressionsmodellen for kvalitetsindikatoren Lokal/regional dansk viser, at jo ældre forbrugerne bliver, des 

mere vælger de fjerkræ med en bestemt dansk oprindelse. Faktisk vælger forbrugere i alderskategorien 60+ 

år over fem gange så ofte fjerkræ med indikatoren Lokal/regional dansk end de unge under 30 år. Når pro-

dukterne bliver lokale, stiger prisen ofte på produktet, og modellen viser også, at jo højere en indkomst hus-

holdningen har, desto mere sandsynligt er det, at husholdningen vælger et fjerkræ-produkt med Lokal/regio-

nal dansk. Samme mønster gør sig gældende for Dyrevelfærdsanprisning. Når alderen og indkomsten stiger, 

stiger køb af dyrevelfærdsmærkede produkter også.  

Regressionsmodellen for indikatoren Clean label viser at Clean label-produkter oftest bliver købt af folk fra 

Hovedstaden og forbrugere, der er i den højeste indkomstkategori.  

4.3.2 Suppe 
Efter forskellige segmentløsninger er blevet gennemgået i den hierarkiske klyngeanalyse for suppe-katego-

rien, bliver en løsning med tre segmenter valgt. Tallene i tabel 22 viser, hvor tit husholdningerne i det pågæl-

dende segment i gennemsnit har købt et produkt med en given kvalitetsindikator. De demografiske forskelle, 

der bliver beskrevet for segmenterne nedenfor, er signifikante. For yderligere data på de demografiske vari-

able og markedsandele i værdi og volumen henvises til bilag 2.2.  

Segment 1 består af langt størstedelen af husstandene i suppekategorien. Her finder man de almindelige sup-

peforbrugere, der ikke vælger produkter med nogle særlige kvalitetsindikatorer. Der er en lille tendens til, at 

de køber flere frostsupper end de andre varianter inden for dette segment. Der er lidt flere husstande fra Fyn 

og Syd/Vestjylland og lidt færre fra Nordjylland. Dette segment består af 89% af husstandene, men står kun 

for 66% af volumen og 64% af omsætningen (se bilag 2.2). Der er en tendens til at de går efter de lidt billigere 

supper, idet markedsandelen for volumen er højere end markedsandelen for værdi.  

Segment 2 består af et lille segment af husstande, der helst køber ferske kvalitetssupper. De skal være bære-

dygtige og have en håndværksmæssig anprisning, og nogle gange også gerne kvalitetsindikatoren Andre er-

næringsanprisninger. Ud over at købe ferske supper, køber dette segment også en del supper på frost, dog 

kun så længe, at disse supper også bærer kvalitetsindikatorer. Mange i segment 2 bor alene. Der er en over-

vægt af husstande fra Hovedstaden og Sjælland og lidt færre fra de andre landsdele. Selvom dette segment 

kun består af 3% af husstandene, så står de for 11% af volumen og hele 13% af omsætningen (se bilag 2.2). 

Det vil sige at det er de lidt dyrere produkter, dette segment går efter, hvilket også understøtter indikationen 

af, at ferske supper er en kvalitetsindikator i sig selv.  

Segment 3 er det andet største segment i suppekategorien, men har dog en beskeden størrelse på 110 hus-

stande. Dette segment køber altid supper på frost, og altid med kvalitetsindikatoren Håndværksmæssig an-

prisning. I segmentet er der er en overvægt af to- og trepersoners husstande. Der er flere fra Nordjylland og 

Østjylland og færre fra Hovedstaden. Dette segment er også storforbrugere af suppe, idet segmentets stør-

relse er på 8%, men de står for 24% af volumen og 23% af omsætningen (se bilag 2.2).  
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Tabel 22: Resultat af segmenteringsanalyse af forbrugerne for kategorien suppe1 

SUPPE 
Antal husstande: 1376 

Segmenter, gennemsnit af kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorer Segment 1:  
 

De almindelige sup-
peforbrugere 

Segmentstørrelse: 89% 

Segment 2:  
 

Forbrugere af fer-
ske kvalitetssupper 

Segmentstørrelse: 3% 

Segment 3:  
 

Forbrugere af sup-
per på frost 

Segmentstørrelse: 8% 

Økologi 0,04 0,91 0,04 

Ernæringsanprisning 0,09 1,54 0,03 

    Nøglehulsmærke 0,01 0,12 0,00 

    Andre ernæringsanprisnin-
ger 

0,08 1,42 0,03 

Sundhedsanprisning* 0,00 0,00 0,00 

Oprindelse 0,01 0,49 0,00 

    Dansk* 0,00 0,00 0,00 

    Lokal/regional (dansk) 0,01 0,35 0,00 

    Regional (udenlandsk) 0,00 0,14 0,00 

Dyrevelfærdsanprisning* 0,00 0,00 0,00 

Bæredygtighedsanpris-
ning 

0,27 3,05 0,25 

Råvareanprisning* 0,00 0,00 0,00 

Håndværksmæssig an-
prisning 

1,44 2,23 9,19 

Clean label 0,01 0,40 0,00 

Forarbejdningsform    

   Frost 1,52 2,44 9,61 

   Fersk 1,03 11,19 0,67 

Pulver* 0,27 0,60 0,37 

1 Analysen er baseret på GfK-data fra tidsperioden april 2016-august 2017. De indscannede data er indsamlet i perioden juni-september 
2017 
*Disse kvalitetsindikatorer er ikke signifikant forskellige mellem segmenterne 

Ser man på alle husstandene samlet igen, er det muligt at køre en række logistiske regressioner for at finde 

ud af, hvilke husstande der køber hvilke kvalitetsindikatorer. I bilag 3.2 ses modellerne for alle de signifi-

kante logistiske regressioner for kategorien suppe.  
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Suppe-kategorien var den kategori, hvor der umiddelbart var færrest kvalitetsindikatorer at finde på produk-

terne. Dette viser sig også i de logistiske regressionsmodeller, hvor det stort set kun er modellerne for indika-

torerne Frost, Fersk og Pulver, der er signifikante.  

Frostsupper købes mindst af forbrugere i Hovedstaden og på Sjælland, og bliver dobbelt så ofte købt af de 

ældre forbrugere over 60 år. I forhold til husstande bestående af én person, er det mere sandsynligt at for-

brugere, der bor sammen som par køber supper på frost. Ferske supper derimod bliver foretrukket af de sjæl-

landske og københavnske forbrugere. Samtidig er det også mere sandsynligt, at disse supper bliver købt af 

husstande med en mellemindkomst (300.000-599.999 kr./år). Pulversupperne bliver købt af forbrugere i 

fempersoners husstande og ofte af forbrugere, der bor på Sjælland.  

4.3.3 Kødpålæg 
Den hierarkiske klyngeanalyse frembragte en løsning med tre segmenter. Tallene i tabel 23 viser, hvor tit 

husholdningerne i det pågældende segment i gennemsnit har købt et produkt med en given kvalitetsindika-

tor. De demografiske forskelle, der bliver beskrevet for segmenterne, er signifikante. For yderligere data på 

de demografiske variable og markedsandele i værdi og volumen henvises til bilag 2.3. 

Segment 1 består af husstande, der køber kødpålægsprodukter med få kvalitetsindikatorer. Nogle gange kø-

ber de nøglehulsmærkede produkter, nogle gange produkter med håndværksmæssige anprisninger og lidt 

sjældnere produkter fra Danmark, men det er langt fra noget dette segment vælger konsekvent. I dette seg-

ment er der lidt flere yngre mennesker under 30 år. Der er flere enlige og flere husstande, der befinder sig i 

kategorien lavindkomst (0-299.999 kr./år). Der er flere husstande fra Hovedstaden og Sjælland, og færre fra 

Fyn, Syd/Vestjylland og Østjylland. Selvom dette segment består af 57% af husstandene, så står de kun for 

22% af volumen og omsætningen (se bilag 2.3).  

Segment 2 er det næststørste segment, hvor husstandene, der befinder sig her, køber produkter der er nøgle-

hulsmærkede, der har en håndværksmæssig anprisning, der gerne må komme fra Danmark, samt at kvali-

tetsindikatoren Andre ernæringsanprisninger er til stede. Clean label er også en indikator, som dette seg-

ment køber meget. I dette segment er der flest på 60+ år og mange bor i topersoners husstande. Der er flest 

mellem- og højindkomsthusstande (300.000+ kr./år) og der er en overvægt af husstande fra Fyn, Sjælland, 

Syd/Vestjylland og Østjylland. Der er færrest fra Hovedstaden og Nordjylland. Segmentet består af 34% af 

husstandene, og de står for 48% af volumen og 47% af omsætningen (se bilag 2.3). 

I segment 3 findes de kvalitetsbevidste kødpålægsforbrugere. Dette segment køber altid nøglehulsmærkede 

produkter, oftest også med kvalitetsindikatorerne Dansk, Andre ernæringsanprisninger, Håndværksmæs-

sige anprisning og Clean label. Overvægten af forbrugerne i dette segment er mellem 30-59 år. Der er en 

overvægt af husstande mellem to og fem personer, hvilket kunne tyde på, at der befinder sig en del børnefa-

milier i dette segment. Der er flest højindkomsthusstande i klyngen (600.000+ kr./år), og de befinder sig 

oftest i Fyn, Nordjylland, Syd/Vestjylland eller i Østjylland, og kommer sjældnest fra Hovedstaden eller Sjæl-

land. Dette segment er storforbrugere af pålæg, idet segmentets størrelse kun er på 8%, men de står så for 

31% af markedsandelen målt på volumen og omsætning (se bilag 2.3).  



51 
 

Tabel 23: Resultat af segmenteringsanalyse af forbrugerne for kategorien kødpålæg1 

KØDPÅLÆG  
Antal husstande: 2532 

Segmenter, gennemsnit af kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorer Segment 1:  
 

De almindelige 
kødpålægsforbru-

gere 

Segmentstørrelse: 57% 

Segment 2:  
 

De lejlighedsvise 
kvalitetsforbrugere 

af kødpålæg 

Segmentstørrelse: 34% 

Segment 3:  
 

De kvalitetsbevid-
ste kødpålægsfor-

brugere 

Segmentstørrelse: 9% 

Økologi 0,38 0,94 0,95 

Ernæringsanprisning 4,77 27,10 84,17 

    Nøglehulsmærke 3,38 19,94 62,97 

    Andre ernæringsanprisnin-
ger 

1,39 7,16 21,20 

Sundhedsanprisning* 0,00 0,00 0,00 

Oprindelse 2,65 11,16 26,70 

    Dansk  1,82 8,99 22,07 

    Lokal/regional (dansk) 0,35 1,39 3,09 

    Regional (udenlandsk) 0,48 0,78 1,54 

Dyrevelfærdsanprisning* 0,04 0,03 0,01 

Bæredygtighedsanpris-
ning* 

0,01 0,05 0,04 

Råvareanprisning 0,16 0,19 0,36 

Håndværksmæssig an-
prisning 

3,06 10,60 24,41 

Clean label 2,28 8,79 21,56 

1 Analysen er baseret på GfK-data fra tidsperioden april 2016-august 2017. De indscannede data er indsamlet i perioden juni-september 
2017 
*Disse kvalitetsindikatorer er ikke signifikant forskellige mellem segmenterne 

Ser man på alle husstandene samlet igen, er det muligt at køre en række logistiske regressioner for at finde 

ud af, hvilke husstande der køber hvilke kvalitetsindikatorer. I bilag 3.3 ses modellerne for alle de signifi-

kante logistiske regressioner for kategorien Kødpålæg.  

I mange af de logistiske modeller for kvalitetsindikatorerne tegner der sig et billede af de forbrugere, der kø-

ber kvalitetsprodukter på især to demografiske variable: Bruttoindkomst og alder. Jo ældre forbrugeren er, 

des mere sandsynligt er det, at der i indkøbssituationen bliver købt kvalitetsvarer, og det samme gør sig gæl-

dende, når indkomstniveauet stiger. Dette billede gør sig gældende for kvalitetsindikatorerne Økologi, Nøg-

lehulsmærke, Oprindelse, Råvareanprisning, Håndværksmæssig anprisning og Clean label.  
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4.3.4 Mel 
På baggrund af en hierarkisk klyngeanalyse bliver en segmentløsning med tre segmenter valgt for mel-kate-

gorien. Tallene i tabel 24 viser, hvor tit husholdningerne i det pågældende segment i gennemsnit har købt et 

produkt med en given kvalitetsindikator. De demografiske forskelle, der bliver beskrevet for segmenterne, er 

signifikante. For yderligere data på de demografiske variable og markedsandele i værdi og volumen henvises 

til bilag 2.4.  

I segment 1 finder man langt størstedelen af husstandene i undersøgelsen, hele 92%. Forbrugerne, der befin-

der sig i dette segment, køber ikke umiddelbart melprodukter med kvalitetsindikatorer. I dette segment er 

der flere lavindkomsthusstande (>299.999 kr./år). Dette segment udgør 92% af husstandene, men de står 

kun for 75% af volumen og kun 69% af omsætningen (se bilag 2.4).  

Segment 2 består af et lille segment af forbrugere, der går op i, at den mel, de køber, indeholder gode egen-

skaber for deres egen sundhed. Det vil sige, at de lægger vægt på kvalitetsindikatorer som Nøglehulsmærke, 

Fuldkornsmærke, Dansk og Andre ernæringsanprisninger. Den kvalitetsindikator, som er højest prioriteret, 

er dog Clean label. Dette segment har også en tendens til at vælge økologiske og bæredygtige varer, men det 

udslagsgivende for dette forbrugersegment er Clean label-indikatoren. I dette segment er der en overvægt af 

60+ år og en overvægt af husstande med mellemindkomst (300.000-599.999 kr./år) og højindkomsthus-

stande (600.000+ kr./år). Dette segment udgør 5% af husstandene, og de står for 16% af både volumen og 

omsætning (se bilag 2.4). Det betyder, at dette segment køber en del mel, samt at de går op i, at den indkøbte 

mel er af højkvalitet. 

I segment 3 finder man et lille segment af husstande, der altid går op i, at den mel, de køber, er bæredygtig og 

økologisk. Også i dette segment er Clean label en vigtig indikator, men økologi betyder mere for husstandene 

man finder her. Der er flest 60+ år i segmentet. I dette segment er der en overvægt af husstande med mel-

lemindkomst (300.000-599.999 kr./år) og højindkomsthusstande (600.000+ kr./år). Dette melsegment ud-

gør kun 3% af husstandene, men de står for 9% af volumen og hele 15% af omsætningen (se bilag 2.4). Dette 

segment går efter kvalitetsmel, og de betaler gerne mere for at få den økologiske og bæredygtige mel.  
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Tabel 24: Resultat af klyngeanalyse af forbrugerne for kategorien mel1 

MEL 
Antal husstande: 1920 

Segmenter, gennemsnit af kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorer  Segment 1:  
 

De almindelige for-
brugere af mel 

 
 

Segmentstørrelse: 92% 

Segment 2:  
 

Forbrugere der fo-
kusere på mær-

kede, sunde mel-
produkter 

Segmentstørrelse: 5% 

Segment 3:  
 

Økologi- og bæredyg-
tighedsfokuserede 

melforbrugere 

 
Segmentstørrelse: 3% 

Økologi 0,81 4,29 21,24 

Ernæringsanprisning 2,10 30,49 13,47 

    Nøglehulsmærke 0,76 11,10 6,09 

    Fuldkornsmærke 0,69 10,69 3,50 

    Andre ernæringsanpris-
ninger 

0,65 8,07 3,88 

Sundhedsanprisning* 0,00 0,00 0,00 

Oprindelse 1,26 12,22 12,25 

    Dansk  0,98 9,48 4,71 

    Lokal/regional (dansk) 0,17 1,11 4,95 

    Regional (udenlandsk) 0,11 1,63 2,59 

Bæredygtighedsanpris-
ning 

0,71 3,57 6,62 

Råvareanprisning 0,10 1,52 2,26 

Håndværksmæssig an-
prisning 

0,16 1,01 4,31 

Clean label 3,11 20,03 11,51 

1 Analysen er baseret på GfK-data fra tidsperioden april 2016-august 2017. De indscannede data er indsamlet i perioden juni-september 
2017 
*Denne kvalitetsindikator er ikke signifikant i at differentiere mellem de tre klynger.  

Ser man på alle husstandene samlet igen, er det muligt at køre en række logistiske regressioner for at finde 

ud af, hvilke husstande der køber hvilke kvalitetsindikatorer. I bilag 3.4 ses modellerne for alle de signifi-

kante logistiske regressioner for kategorien Mel.  

For kategorien mel tegner der sig det samme billede som for de andre produktkategorier – jo højere ind-

komst og jo højere alder, des større sandsynlighed for, at forbrugeren køber produkter med kvalitetsindikato-

rer. Det gør sig gældende for følgende indikatorer: Økologi, Ernæringsanprisninger, Dansk og Bæredygtig-
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hed. For indikatorerne Lokal/regional dansk, Regional udenlandsk, Råvareanprisning og Håndværksmæs-

sig anprisning gælder kun, at en højere indkomst fører til et højere forbrug af disse kvalitetsvarer. For indi-

katoren Clean label er det kun alder, der spiller ind – jo ældre en forbruger, des mere sandsynligt er det, at 

vedkommende køber clean label-produkter.  

5. Konklusion og perspektivering 
Projektets formål er at udvikle et instrument til måling og overvågning af danske forbrugeres køb af kvalitets-

fødevarer. Kvalitetsfødevarer er her defineret som fødevarer, som skilter med særlige kvalitetsindikatorer, 

som typisk vil indgå i forbrugernes kvalitetsvurdering. De i undersøgelsen medtagne kvalitetsindikatorer 

dækker økologi, ernæringsanprisninger, sundhedsanprisninger, anprisninger i forhold til national eller regio-

nal oprindelse, råvareanprisninger, håndværksmæssige anprisninger, anprisninger i forhold til dyrevelfærd 

og bæredygtighed og clean label anprisninger (fri for…). Vi har udviklet en metode, der bygger på at kombi-

nere data fra et forbrugerpanel, som giver indsigt i, hvilke produkter forbrugerne køber, med data genereret 

gennem store audits, som giver indsigt i, hvilke kvalitetsindikatorer produkterne skilter med. Metoden er an-

vendt på fire produktkategorier: fersk fjerkræ, supper, kødpålæg og mel. Metoden vil kunne udvides til andre 

produktkategorier for at give et bredere billede af efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer. 

Resultaterne i nærværende rapport belyser tre forhold: a) i hvilken grad produktsortimentet i de udvalgte 

kategorier består af produkter, som skilter med særlige kvalitetsindikatorer, og i hvilken grad de danske for-

brugeres efterspørgsel indenfor disse kategorier er rettet mod produkter med disse særlige kvalitetsindikato-

rer, b) om danskernes efterspørgsel efter produkter med disse kvalitetsindikatorer har være stigende eller 

faldende, og endeligt c) om der er forskel i husholdningernes efterspørgsel efter produkter med særlige kvali-

tetsindikatorer afhængig af husholdningernes demografiske kendetegn.  

Resultaterne viser, at de fire udvalgte produktkategorier adskiller sig ift. hvilke kvalitetsindikatorer, de typisk 

bærer, og at der desuden inden for hver produktkategori findes grupper af produkter, som kan karakteriseres 

ved en særlig kombination af kvalitetsindikatorer. Disse grupper af produkter er udtryk for producenternes 

forsøg på at positionere produkterne overfor hinanden og overfor konkurrenterne, og samtidigt for produ-

centernes forsøg på at aflæse forbrugernes præferencer.  

For fersk fjerkræ fandt vi, at de fleste produkter skilter med dansk oprindelse og med en ernæringsanpris-

ning, oftest nøglehulsmærket. Desuden er der produkter, der især skilter med den anvendte race og/eller dy-

revelfærdsforhold. Der er også en gruppe af produkter, som kan betegnes som egentlige kvalitetsprodukter, 

idet de kombinerer en række forskellige kvalitetsindikatorer. Produkterne, der kun skilter med dansk oprin-

delse og nøglehulsmærket, står for 38% af sortimentet, men for 53% af den samlede omsætning. Den gruppe 

af produkter, som vi betegner som egentlige kvalitetsprodukter, fordi de kombinerer forskellige kvalitetsindi-

katorer, står for 16% af omsætningen. 
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Supperne er hovedsageligt karakteriseret ved deres forarbejdningsform: fersk, frossen eller som pulver. 67% 

af sortimentet skilter desuden med mindst én anden kvalitetsindikator, hyppigst en håndværksmæssig an-

prisning eller en ”fri for”-anprisning. 16% af sortimentet er egentlige kvalitetssupper, som bærer flere kvali-

tetsindikatorer, de står dog kun for 2% af omsætningen. 

I kategorien kødpålæg består 47% af omsætningen af produkter med ingen eller kun en kvalitetsindikator. De 

mest brugte kvalitetsindikatorer er oprindelse (dansk), en ernæringsanprisning (mest nøglehulsmærket) og 

en håndværksmæssig anprisning. Nøglehulsmærkede produkter bærer delvist også andre ernæringsanpris-

ninger, ”fri for”-anprisninger og håndværksmæssige anprisninger. Produkter med en regional udenlandsk 

anprisning har for det meste også en håndværksmæssig anprisning. Produkterne inden for kødpålæg er klart 

positioneret over for hinanden ved enten at fremhæve økologi, Nøglehulsmærket eller oprindelse – eller in-

gen af delene -  og vi finder derfor ikke, som for fjerkræ og supper, det vi der havde kaldt ’egentlige kvalitets-

produkter’, forstået som produkter der kombinerer flere kvalitetsindikatorer og dermed adskiller sig fra re-

sten af sortimentet. 

64% af omsætningen inden for mel udgøres af produkter der skilter med mindst én kvalitetsindikator. De 

mest brugte er ”fri for”-anprisninger, økologi, ernæringsanprisning (nøglehulsmærket), bæredygtighedsan-

prisning og fuldkornsmærket. Mange økologiske produkter skilter også med andre kvalitetsindikatorer som 

regional oprindelse eller en håndværksmæssig anprisning. 61% af omsætningen består af produkter med in-

gen eller få kvalitetsindikatorer, men inden for resten er der klare kvalitetsdifferentieringer, og en mindre 

gruppe af produkter, der står for 8% af omsætningen, har en bred kvalitetspositionering hvor de trækker på 

de fleste kvalitetsindikatorer, som er med i undersøgelsen. 

Samlet set viser resultaterne for de fire produktkategorier en betydelig kvalitetsdifferentiering. I alle pro-

duktkategorier står produkter som er enten uden kvalitetsindikator eller som kun skilter med dansk oprin-

delse og/eller nøglehulsmærket for størstedelen af omsætningen, men derudover fordeler omsætningen sig 

på produkter med forskellige grader af kvalitetsdifferentiering. I alle produktkategorier bortset fra pålæg 

fandt vi desuden en gruppe af eliteprodukter, som kombinerer en bredere vifte af kvalitetsindikatorer. 

Analysen af udviklingen over tid skal ses med det forbehold, at de foreliggende data kun dækker perioden 

september 2015 til august 2017, og at der indenfor denne forholdsvis korte tidsperiode ikke kan forventes 

dramatiske ændringer i efterspørgslen. Desuden har vi indkøbsdata for den nævnte periode, men produktda-

taene er et øjebliksbillede fra sommeren 2017. Det betyder, at de viste ændringer over tid ikke tager højde for 

mulige sortimentsændringer i løbet af perioden. Dataene er derfor udtryk for ændringer i forbrugernes præ-

ferencer over tid, men ikke for hvordan producenterne reagerer på disse forandringer.  

Med disse forbehold kan det konstateres, at markedsandelen af fjerkræ med råvareanprisninger, den gruppe 

af produkter vi kaldte De gode racer, har været i kraftig vækst i perioden. Samtidigt er andelen af produkter, 

som kun er dansk- og nøglehulsmærket, og som slet ikke er oprindelsesmærket, faldende. Der har også været 

et fald i markedsandelen af produkter som skiller sig ud ved en dyrevelfærdsanprisning. Der har ikke været 

nævneværdige ændringer i kategorien suppe, men der var dog en lille stigning af ferske supper. For kødpålæg 
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var der en lille stigning i omsætningen af danske produkter, dvs. produkter med en oprindelsesanprisning.  

For mel har markedsandelen af Økologiske regionale specialmel været stigende, selv om det stadigvæk er en 

lille del af markedet. På tværs af produktkategorier kan det konstateres, at der har været mest bevægelse i 

markedet for fjerkræ, hvor der har været en større stigning i omsætningen af produkter med råvareanpris-

ninger, mens forandringerne i de andre produktkategorier har været beskedne. Om disse udviklinger er ud-

tryk for en stabil trend, kan der først tages stilling til, når der foreligger data over en lidt længere periode.  

Ved hjælp af de demografiske data i paneldataene har det været muligt at analysere, om køb af produkter 

med kvalitetsindikatorer er relateret til husholdningernes demografi. Det helt overordnede resultat af denne 

analyse er, at køb af produkter med kvalitetsindikatorer stiger med alderen og med husholdningens ind-

komst. Men også her er der produktkategorispecifikke forskelle. For suppe og mel var der en stor del af hus-

holdningerne, som sjældent køber produkter med særlige kvalitetsindikatorer, mens denne andel var betyde-

lig mindre for fjerkræ og kødpålæg. Dette viser, at husholdningernes køb af produkter med særlige kvalitets-

karakteristika er produktafhængig, og den samme husholdning kan efterspørge særlige kvalitetsvarer inden-

for fjerkræ eller kødpålæg, men ikke indenfor suppe og mel. 

Resultaterne i denne rapport skal opfattes som begyndelsen af en datagenereringsproces, som bør udvides 

med flere produktkategorier og med yderligere tidsperioder. Som allerede nævnt vil næste runde af dataind-

samling i 2018 ikke kun give et mere stabilt billede af eventuelle trends i efterspørgslen efter kvalitetsfødeva-

rer, men vil også kunne medtage eventuelle ændringer i sortimentet som producenterne og detaillisterne fo-

retager i reaktion til observerede forbrugerpræferencer. Samtidigt vil en udvidelse af antal produktkategorier 

bringe os nærmere en konklusion vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det er en universel trend, at efter-

spørgslen efter produkter med clean label er faldende, og at efterspørgslen efter produkter med håndværks-

mæssige anprisninger er stigende. Endeligt er det hensigten af analysen udvides med en hedonisk prisana-

lyse (Rosen, 1974), som viser hvilke kvalitetsindikatorer bliver af markedet belønnet med højere priser, og 

hvor høj en prisforskel de forskellige kvalitetsindikatorer medfører. 

  



57 
 

Referencer 
Asioli, D., Aschemann-Witzel, J., Caputo, V., Vecchio, R., Annunziata, A., Næs, T., & Varela, P. (2017). Mak-

ing sense of the “clean label” trends: A review of consumer food choice behavior and discussion of indus-

try implications. Food Research International, 99, 58-71. 

Brunsø, K., Fjord, T.A. & Grunert, K.G. (2002). Consumers’ Food Choice and Quality Perception, MAPP 

working paper nr. 77, Aarhus: The Aarhus School of Business, MAPP Centre 

Darby, M. R., & Karni, E. (1973). Free competition and the optimal amount of fraud. The Journal of Law and 

Economics, 16, 67-88. 

Elliott, G. R., & Cameron, R. C. (1994). Consumer perception of product quality and the country-of-origin 

effect. Journal of International Marketing, 49-62. 

Fødevarestyrelsen (2018A). Kvalitetsanprisninger, https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kva-

litetsanprisninger.aspx (tilgået 09-02-2018) 

Fødevarestyrelsen (2018B). Ernærings- og sundhedsanprisninger, https://www.foedevarestyrelsen.dk/Lek-

sikon/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx (tilgået 09-02-2018) 

Fødevarestyrelsen (2018C). Hvornår skal fødevarer mærkes med oprindelse?, https://www.foedevarestyrel-

sen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvornaar-skal-foedevarer-maerkes-med-oprindelse.aspx (tilgået 09-

02-2018) 

Grunert, K. G., & Aachmann, K. (2016). Consumer reactions to the use of EU quality labels on food products: 

A review of the literature. Food Control, 59, 178-187. 

Grunert, K. G., Hieke, S., & Wills, J. (2014). Sustainability labels on food products: Consumer motivation, 

understanding and use. Food Policy, 44, 177-189. 

Grunert, K. G., Sonntag, W. I., & Glanz-Chanos, V. (2018). Consumer interest in environmental impact, 

safety, health and animal welfare aspects of modern pig production: Results of a cross-national choice ex-

periment. Meat Science, 137, 123-129. 

Grunert, K.G. (2005). Food quality and safety: Consumer perception and demand. European Review of Agri-

cultural Economics, 32, 369-391. 

Lähteenmäki, L., Lampila, P., Grunert, K., Boztug, Y., Ueland, Ø., Åström, A., & Martinsdóttir, E. (2010). Im-

pact of health-related claims on the perception of other product attributes. Food Policy, 35, 230-239. 

Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior. Journal of Political Economy, 78, 311-329. 

Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. Journal of Political Economy, 82, 34–55. 

Steenkamp, J. B. E. (1990). Conceptual model of the quality perception process. Journal of Business Re-

search, 21, 309-333. 

Thøgersen, J. (2009). Consumer decision-making with regard to organic food products. In: de Noronha Vaz, 

T., Nijkamp, P., & Rastoin, J. L. (Eds.), Traditional food production and rural sustainable development: 

a European challenge, pp. 173-192. Ashgate Publishing, Ltd.. 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis 

of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. 

 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kvalitetsanprisninger.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kvalitetsanprisninger.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvornaar-skal-foedevarer-maerkes-med-oprindelse.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvornaar-skal-foedevarer-maerkes-med-oprindelse.aspx


58 
 

Bilag 

1 Protokol 
Denne protokol indeholder en række eksempler på, hvad der er/ikke er medtaget under udvalgte kvalitetsin-

dikatorer. Protokollen har til formål at vise, at flere indikatorer giver anledning til fortolkning samt at klar-

lægge de beslutninger, som er blevet truffet. Disse fortolkningsudfordringer og beslutninger vil senere blive 

diskuteret i følgegruppen med henblik på at styrke kvaliteten af fremtidige dataindsamlinger. 

1.1 Andre ernæringsanprisninger 
Nedenfor ses en række eksempler på Andre Ernæringsanprisninger. Andre Ernæringsanprisninger dækker 

over, når bestanddele af produktet fremhæves, som for eksempel når der bliver beskrevet, at produktet inde-

holder mindre fedt, mindre sukker eller der ikke er tilsat sukker til produktet, eller for eksempel hvis produk-

tet beskrives som en kilde til proteiner eller fibre, antioxidanter eller vitaminer. Disse Andre Ernæringsan-

prisninger kan stå som labels, statements eller være en del af en beskrivende tekst. 

Nedenfor ses eksempler på Andre Ernæringsanprisninger.  

Amo Koldhævede Morgenboller 

gives et Ja i Andre Ernæringsan-

prisninger grundet forsidens vægt 

på ”naturlige kostfibre”. Tipo 00 

Hvedemel udstyres med et Ja i 

Andre Ernæringsanprisninger 

grundet ”melets høje glutenind-

hold”, som er beskrevet i en bag-

sidetekst på indpakningen.  
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1.2 Clean label 
Clean Label-kategorien dækker over udsagn som ”Uden e-numre”, ”Uden konserveringsmidler”, ”Uden ni-

trit” og ”Uden tilsætningsstoffer”. Det er med andre ord, når det er fremhævet på produktet at noget ”skade-

ligt” er fjernet, og at produktet fremstår helt ”rent”. Nedenfor ses nogle eksempler på Clean Labels. 

 

I kødpålægs-kategorien var det ofte labels som 

”Uden nitrit” eller ”Uden fosfat” der var at finde. 

Derfor har Pålækker Hamburgerryg får et Ja i Clean 

Label-kategorien grundet sætningen ”naturligvis 

uden fosfat og andre unødvendige tilsætningsstof-

fer”. Amo Fuldkornshvedemel får et Ja i Clean Label 

grundet Natur+-mærket, hvor det fremgår, at der er 

tale om ”…mel af korn dyrket uden brug af stråforkortere og andre nedvisningsmidler”, og hvor der her altså 

er tale om noget, der er fjernet fra produktet for at gøre det mere ”rent”.  
 

Hanegal Familiespegepølse 

gives med et Ja i Clean La-

bel grundet sætningen ”Helt 

uden numre” på forsiden af 

pakken. COOP Hvedeboller 

gives med et Ja i Clean La-

bel grundet mærket ”Frem-

stillet af korn uden stråfor-

korter”. 
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Løgismosekyllingen har fået et Ja i Clean Label, da der i teksten på 

forsiden lægges vægt på at den er blevet fodret med GMO-fri foder. 

Ud over dette tilfælde ser vi dog ellers normalt ikke på foderet der er 

blevet brugt i fremstillingen af produktet. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Dansk 
Kategorien Dansk virker lige til, da det dækker over når produktet er fremhævet dansk. Det vil sige, at når 

der er lagt vægt på, at produktet er fremstillet i Danmark, eller der er brugt danske råvarer vil man sige Ja til 

kategorien Dansk. Dette kan dog fremstilles på mange måder på emballagen, så det er nødvendigt at være 

opmærksom på de forskellige præsentationer på produktet. Det er dog ikke nok, at der blot står ”Produceret i 

Danmark” på varedeklarationen, det skal være fremhævet et andet sted på produktets emballage.  

Nedenfor ses en række eksempler på varer, der har fået et Ja i kvalitetsindikatoren Dansk. 

Den Gammeldags Spegepølse er blevet givet et Ja i Dansk 

grundet det danske flag på etiketten. Det behøver altså ikke 

nødvendigvis at stå tydeligt med bogstaver at produktet er 

dansk – en visuel præsentation tæller også med. På den 3-stjer-

net Sønderjysk Spegepølse er det endnu tydeligere at der skal 

være et Ja i Dansk-kategorien, da det ligefrem står skrevet på 

forsiden at produktet er ”Dansk” og af ”Dansk kød/dansk pro-

duceret”. 

 

 

 

Hjortsminde Spegepølsen er givet et 

Ja i Dansk-kategorien på grund af 

teksen ”Dansk håndværk”. Det samme gælder melet fra 

Valsemøllen, hvor det også er fremhævet, at det er ”Dansk 

håndværk”, samt at der også er et dansk flag for at under-

strege det.  
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Grupe & Meyer melet til venstre og andre produkter fra dette brand er 

blevet givet et Ja i Dansk, såvel som et Ja i både Lokal/Regional 

Dansk- og Regional Udenlandsk-kategorierne grundet følgende sæt-

ning på emballagen: ”Alt mel fra Grupe og Meyer… er dyrket af Per 

Grupe eller af en af de bønder vi samarbejder med, fortrinsvis i Dan-

mark, lejlighedsvis i Sydsverige, altid i Norden”. Ja’et i Lokal/Regio-

nal Dansk skyldes ”Per er økologisk bonde på Mørdrupgård i Nord-

sjælland”. 

 

Et andet eksempel på hvordan et 

Ja i kategorien Dansk også kan se 

ud finder vi på nogle af Irmas kød-

pålægsprodukter (se næste side). 

Her ses henholdsvis Irmas Kron-

dyr- og Vildsvinesalami. De har 

begge fået et Ja i Dansk fordi det er fremhævet at dyrene har levet i ”dan-

ske skove”.  

 

De sidste to eksempler nedenfor er pro-

dukter, der ikke har fået et Ja i Dansk.  

Kong Frederik den Niendes Hæderspris 

for Dansk Eksport har ikke udløst et Ja i 

Dansk-kategorien. Dette skyldes, at det 

ikke bliver set som noget der er direkte 

linket til produktet, men mere ses som 

en hæder der er givet til brandet eller virksomheden. 

Hanegal Familiespegepølse har heller ikke fået et Ja i 

dansk, selvom det er fremhævet, at det er en ”Traditionel dansk spegepølse”, da det 

bliver opfattet som om at det mere hentyder til opskriften, der er brugt, og at det ikke 

nødvendigvis betyder, at produktet er dansk.  
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1.4 Lokal/regional dansk 
Lokal/Regional Dansk-kategorien indebærer, at det på produktet 

er fremhævet, at det er blevet produceret eller kommer fra en be-

stemt og navngivet dansk egn eller by. Ligesom kategorien Dansk 

er det en forholdsvis nem kategori at klassificere produkterne ef-

ter, dog med et par tvivlstilfælde og spørgsmål som vi skulle have 

afklaret undervejs i dataindsamlingen. Eksemplerne nedenfor illu-

strerer dette nærmere.  

Som også nævnt ovenfor har melprodukter fra Grupe & Meyer 

med ovenstående tekst fået Ja i Lokal/Regional Dansk grundet 

sætningen ”Per er økologisk bonde på Mørdrupgård i Nordsjæl-

land”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre ovenstående eksempler viser tre forskellige produkter, der alle 

har fået et Ja i Lokal/Regional Dansk. Den Sønderjyske Spegepølse fra 

Carl Vollstedt er ikke blevet medtaget på grund af titlen, men derimod 

på grund af sætningen ”Ægte sønderjysk kvalitet” nederst på etiketten. Det er ikke på grund af titlen ”Sønder-

jysk Spegepølse”, da vi vurderer, at det ikke handler om egnen, men om måden den er lavet på. Det er samme 

logik som er brugt ved Slagter Lampe-pølsen, hvor den er medtaget i denne kategori grundet sætningen 

”Sønderjyske Specialiteter siden 1939”.  

Højer Pølser og deres Sønderjysk Salami er heller ikke medtaget i Lokal/Regional Dansk-kategorien grundet 

titlen, men i stedet på grund af sætningen ”Denne salami er fremstillet efter gamle sønderjyske traditioner”.  
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Vi har ikke sagt at Højer pølser per definition er regional/lokal dansk, men i dette 

tilfælde, hvor det er butikkens pølse, har vi taget med som lokal/regional dansk. 

Som også nævnt ovenfor er det ikke nok at titlen på produktet er fx Sønderjysk Spe-

gepølse – det skal være fremhævet et andet sted, at det er fremstillet et sted i Søn-

derjylland. Derfor er hverken 3-stjernet Sønderjysk Spegepølse eller den Sønderjy-

ske Kartoffelspegepølse med i denne kategori.  

1.5 Regional udenlandsk 
Kategorien National Udenlandsk kræver, at der på produktet er fremhævet det sted i udlandet, hvor produk-

tet er fra eller produceret. Det er altså ikke nok, at der kun er skrevet, hvilket land det kommer fra, men det 

skal være en specificeret region, egn eller by. Eksempler kan være Parmaskinke, hvor byen Parma tydeligt er 

fremhævet, eller produktet Manitobamel, da Manitoba er en egn i Canada.  

 

dd  

Il Fornaio-melet på det 

første billede er tydeligt 

beskrevet som værende 

fra Sicilien og derfor er 

det et Ja til Regional 

Udenlandsk. Den Øko-

logiske Quinoamel er 

også Regional Udenlandsk, da den er fremstillet om-

kring Andesbjergene. Selvom det ikke er et helt speci-

fikt i forhold til en eksakt by, så er det alligevel et af-

grænset geografisk område i udlandet.  

Et andet melprodukt har også fået et Ja i Regional 

Udenlandsk, da det på pakken beskrives præcis hvor i 

England at melet bliver formalet og produceret. Der 

kan også findes eksempler udenfor mel-kategorien, 

for eksempel Taga Spansk Salami, hvor der på pak-

ken nævnes byen Girona, hvor produktet produceres. 

I kødpålægskategorien finder vi også Schwarzwälder-

skinken som kommer 

fra netop dette område i Tyskland.  
egional  

Ja t  

 

Ja til regio na 
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1.6 Dyrevelfærdsanprisning 
Kategorien Dyrevelfærdsanprisning dækker over statements og direkte la-

bels, der siger noget om, under hvilke forhold dyrene er blevet opdrættet, 

og kan være udsagn som ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, ”Fritgående 

kyllinger”, ”20% mere plads i stalden”, og ”Kort transporttid”. Disse var 

især at finde i fersk fjerkræ-kategorien og eksemplerne nedenfor er også 

derfra. Først ses en hel kylling, hvor der på emballagen er lagt vægt på den 

korte transporttid, samt at kyllingerne har haft mere plads at boltre sig på.  

Den Danske Rose Kylling har også fået et Ja i Dyrevelfærdsanprisning 

grundet teksten 

bag på pakken.  

Der kan dog 

også findes eksempler i andre kategorier, fx kød-

pålægs-kategorien. Her er der også fokus på dyre-

velfærd, da fx ved Irmas krondyrspålæg bliver lagt 

vægt på, at dyrene har gået frit rundt i de danske 

skove. 

 

1.7 Bæredygtighedsanprisning 
Bæredygtighedsanprisning dækker over både officielle labels og andre former for anprisninger. Labels kan 

for eksempel være hvis produktet har fået et Fairtrade-mærkat eller er en del af Rainforest Alliance. En an-

prisning kan dog også være tekst på produktet, der har fokus på bæredygtighed. Her er 

Knorr’s supper et godt eksempel. For eksempel står der på deres tomatsuppe, at den er 

”Made with sustainably grown tomatoes”. På samme måde har deres broccoli og blom-

kålssuppe også fået et Ja i Bæredygtighedskategorien.  

     I mel-kategorien kan der også findes eksempler. Nedenfor ses blandt andet en af 

Kornkammerets mel, hvor de i en sidetekst beskri-

ver deres indsats for at fremstille et bæredygtigt 

produkt. Det samme gælder for Amo’s mel, hvor de 

har introduceret deres eget mærke, nemlig Natur+, 

som er et mærkat, der signalerer omtanke for naturen og bæredygtig-

hed. Begge produkter har 

fået et Ja i Bæredygtig-

hedskategorien.  
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1.8 Råvareanprisning 
En råvareanprisning er per definition, når en bestemt sort eller race 

er fremhævet på produktet. Det kan for eksempel være Ølandshvede, 

Purpurhvede eller Manitobamel, hvor specielle sorter er fremhævet i 

produktets navn.  

Der ses først et eksempel fra Fersk Fjerkræ-kategorien. Her er det 

Vores Fersk Kyllingeinderfilet, hvor det er specificeret på bagsiden af 

pakken, at racen af kylling er Ross. Derfor får den et Ja i Råvarean-

prisning. Både den krydrede pølse fra Argal og parmaskinken neden-

for, får et Ja i Råvareanprisning da begge produkter har fokus på 

hvor kødet stammer fra – den krydrede pølse er lavet af kød fra span-

ske grise og parmaskinken er lavet af hele italienske skinker.  

 

Melet fra Il Fornaio til venstre har fået et 

Ja i Råvareanprisning grundet sidetek-

sten, hvor durum bliver beskrevet og 

fremhævet som en helt speciel sort. 

Samme logik gælder for Il Fornaio Hve-

demel Tipo 00, som kan ses nedenfor, 

hvor sorten virkelig fremhæves i embal-

lageteksten. 

 

Beskrivelsen til venstre er blevet medtaget som en råvareanprisning, men dette 

er noget der skal diskuteres fremadrettet, da vi ikke har medtaget beskrivelser 

af for eksempel kornsorter som gamle i Råvareanprisning. På næste side ses 

blandt andet en beskrivelse der minder meget om, men som ikke er blevet med-

taget som en Råvareanprisning. Det er noget vi skal have afklaret fremadrettet. 

Det er i øvrigt en af dem, som er blevet lavet om undervejs. 
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Eksemplerne der følger herefter er produkter som ikke er blevet medtaget som havende en Råvareanpris-

ning. Beskrivelsen af speltmel ved siden af er ikke medtaget som en Råvareanprisning, da det er for generelt.  

 

Levevis speltmel er endnu et eksempel på at ”ældgammel hvedesort” ikke bliver taget med som en Råvarean-

prisning.  

1.9 Håndværksmæssig anprisning 
Håndværksmæssig anprisning henviser til processen, altså hvordan produktet er fremstillet. Her kan der 

være tale om en speciel fremstillingsmetode, som for eksempel ”Håndlavet”, ”Kværnet på sten”, ”Røget over 

bøgeflis”, og ”Lang modningstid”. Skærtoft Mølle-melet er et eksempel 

på en Håndværksmæssig anprisning, da det er fremhævet, at melet er 

”Stenkværnet og fint sigtet”. Amo Original Durummel har også fået et 

Ja i denne kategori, da der på bagsideteksten bliver lagt vægt på at det 

”ikke er malet som almindeligt mel”.  

Pålækker Rullepølse har fået et Ja i kategorien grundet sætningen 

”Håndrullet med peber og alle-

hånde”.  

Urtekram Kokosfibermel har fået 

et Ja i kategorien på grund af sæt-

ningen ”Når de friske kokosnødder 

er koldpresset for olien, tørres ko-

koskødet nænsomt og fintmales”.  
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Løgismose Kyllingelår er medtaget, da det er fremhævet at de er 

håndskårede.  

De følgende eksempler er alle nogen, som ikke er medtaget i katego-

rien Håndværksmæssig anprisning. Casa Modena skinken er ikke 

medtaget, selvom der står ”Kogt letsaltet skinke” på pakken. Det bliver 

ikke set som specielt eller specifikt nok til at få et Ja i denne kategori. 

Selvom der på Budget 

Hamburgerryg står be-

skrevet hvordan produktet er fremstillet, får den heller ikke et 

Ja i kategorien, da det ikke er speciel nok en proces den gen-

nemgår – det er stort set hvad der sker med alle slags hambur-

gerryg når de fremstilles. Beskrivelser som ’ovntørret’ medtages 

ikke (fx Slagter Lampe chorizo pølse – se på forrige sider).  

Til højre ses mel fra Valse-

møllen som heller ikke har 

fået et Ja i kategorien, på 

trods af mærkatet ”Dansk 

håndværk”.  

1.10 Udfordringer under dataindsamlingen  
Der har været en række usikkerheder og tvivlsspørgsmål under dataindsamlingen. De er forsøgt ridset op 

her, så de kan blive diskuteret og rettet til, når dataindsamlingen fortsætter næste år.  

• Som det også er blevet tydeliggjort på de forrige sider, var der især nogle kategorier som var 

svære at definere fuldstændig. Råvareanprisning skabte for eksempel mange tvivlsspørgsmål og 

det vil være nødvendigt at diskutere præcist, hvad der skal medtages under de forskellige katego-

rier, og hvad der skal udelades i fremtidige dataindsamlinger.  

• Der har været uoverensstemmelser mellem de stregkoder, som der er i datasættet og de stregko-

der vi har fundet på produkterne. Det kan for eksempel være at en given stregkode på et produkt 

hedder noget fuldstændig andet i datasættet. I Aldi fandt vi for eksempel en vegetarisk pølse som 

gik ind som en kyllingepølse i scannerdataet (stregkode: 25067804).  

• I Aldi fandt vi forskellige produkter med den samme stregkode. For eksempel var der en pulver-

suppe med forskellige varianter, men hvor de alle havde samme stregkode (Lemar-pulversuppe), 

og Aldi’s Guldvang-mel brugte også samme stregkode på tværs af forskellige meltyper.  

• Da dataindsamlingen skete hen over sommeren og det tidlige efterår var der især i suppe-katego-

rien mange af varerne som mangler, idet det primært er en sæsonvare. 
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2 Klyngeanalyse af forbrugere – Resultater og opdeling  
2.1 Fjerkræ 
De fire segmenter vil blive beskrevet med hensyn til de udvalgte demografiske variable. Den første demogra-

fiske variabel der analyseres er alder. I tabellen nedenfor er de celler, der afviger fra det forventede i en signi-

fikant Chi-square-test fremhævet – ved rød fremhævning er der færre end forventet og ved grøn fremhæv-

ning er der flere end forventet.  

 
 

Fjerkræ Aldersfordelingen for segmenterne 
Alderskategorier Segment 1:  

 
De almindelige 
fjerkræforbrugere 
 
 
 
 
Antal: 730 

Segment 2:  
 
Dansk- og Nøgle-
hulsfokuserede 
fjerkræforbrugere 
 

Antal: 333 

Segment 3:  
 
Almindelige fjer-
kræforbrugere 
med lejlighedsvis 
kvalitetsfokus 

Antal: 600 

Segment 4:  

De kvalitetsbevid-
ste fjerkræforbru-
gere 
 
 

Antal: 52 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Under 30 år 42 5,75% 5 1,50% 24 4,00% 1 1,92% 
30-59 år 376 51,51% 166 49,85% 281 46,83% 33 63,46% 
60+ år 312 42,74% 162 48,65% 295 49,17% 18 34,62% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,004. Cramer’s V er 0,075 (lille effekt).  
 
 

Fjerkræ Husstandsfordelingen for segmenterne 
Husstands-katego-
rier 

Segment 1:  
 
De almindelige 
fjerkræforbru-
gere 
 
 
 
Antal: 730 

Segment 2:  
 
Dansk- og Nøglehuls-
fokuserede fjerkræ-
forbrugere 
 
 
Antal: 333 

Segment 3:  
 
Almindelige 
fjerkræforbru-
gere med lejlig-
hedsvis kvali-
tetsfokus 
 
Antal: 600 

Segment 4:  

De kvalitetsbe-
vidste fjerkræ-
forbrugere 
 
 
Antal: 52 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
1 person 264 36,16% 86 25,83% 176 29,33% 12 23,08% 
2 personer 317 43,42% 171 51,35% 306 51,00% 18 34,62% 
3 personer 80 10,96% 40 12,01% 59 9,83% 12 23,08% 
4 personer 51 6,99% 29 8,71% 42 7,00% 8 15,38% 
5 personer 17 2,33% 5 1,50% 15 2,50% 2 3,85% 
6 personer 1 0,14% 2 0,60% 1 0,17% 0 0,00% 
7 personer 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,006. Cramer’s V er 0,084 (lille effekt).  
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Pearson Chi-Square er signifikant ved 0,009. Cramer’s V er 0,066 (lille effekt).  
 
 
 

Fjerkræ Geografi-fordeling for segmenterne 
Geografikate-gorier Segment 1:  

 
De almindelige 
fjerkræforbru-
gere 
 
 
 
Antal: 730 

Segment 2:  
 
Dansk- og Nøglehuls-
fokuserede fjerkræ-
forbrugere 
 

Antal: 333 

Segment 3:  
 
Almindelige 
fjerkræforbru-
gere med lejlig-
hedsvis kvali-
tetsfokus 

Antal: 600 

Segment 4:  

De kvalitetsbe-
vidste fjerkræ-
forbrugere 
 
 
Antal: 52 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Fyn 85 11,64% 28 8,41% 65 10,83% 7 13,46% 
Hovedstaden 156 21,37% 87 26,13% 132 22,00% 12 23,08% 
Nordjylland 77 10,55% 39 11,71% 82 13,67% 7 13,46% 
Sjælland 166 22,74% 94 28,23% 145 24,17% 9 17,31% 
Syd/Vestjylland 102 13,97% 28 8,41% 66 11,00% 7 13,46% 
Østjylland 144 19,73% 57 17,12% 110 18,33% 10 19,23% 

Pearson Chi-Square ikke signifikant ved 0,204. 
 
 
Nu vil segmenterne blive beskrevet i forhold til, hvor stor en markedsandel de står for i værdi og i volumen.  

Fjerkræ Total volumen (KG): 7.918.360 
Segmenter Antal Volumen (KG) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De fjerkræalmindelige 
forbrugere 

730 1.066.305 13,5% 

Segment 2:  
Dansk- og Nøglehulsfo-
kuserede fjerkræfor-
brugere 

333 3.182.395 40,2% 

Segment 3: Alminde-
lige fjerkræforbrugere 
med lejlighedsvis kvali-
tetsfokus 

600 2.646.020 33,4% 

Segment 4:  
De kvalitetsbevidste 
fjerkræforbrugere 

52 1.023.640 12,9% 

 
 
 
 
 
 

Fjerkræ Bruttofordelingen for segmenterne 
Bruttokate-go-
rier 

Segment 1:  
 
De almindelige 
fjerkræforbru-
gere 
 
 
 
Antal: 730 

Segment 2:  
 
Dansk- og Nøglehuls-
fokuserede fjerkræ-
forbrugere 
 

Antal: 333 

Segment 3:  
 
Almindelige fjer-
kræforbrugere 
med lejlighedsvis 
kvalitetsfokus 

Antal: 600 

Segment 4:  

De kvalitetsbevid-
ste fjerkræforbru-
gere 
 
 
Antal: 52 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
0-299.999 kr./år 252 34,52% 83 24,92% 168 28,00% 13 25,00% 
300.000-
599.999 kr./år 

266 36,44% 130 39,04% 244 40,67% 16 30,77% 

600.000+ kr./år 142 19,45% 90 27,03% 125 20,83% 18 34,62% 
Uoplyst 70 9,59% 30 9,01% 63 10,50% 5 9,62% 
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Fjerkræ Total omsætning (DKK): 34.712.593 
Segmenter Antal Omsætning (DKK) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De fjerkræalmindelige 
forbrugere 

730 4.472.162 12,9% 

Segment 2:  
Dansk- og Nøglehulsfo-
kuserede fjerkræfor-
brugere 

333 14.052.184 40,5% 

Segment 3: Alminde-
lige fjerkræforbrugere 
med lejlighedsvis kvali-
tetsfokus 

600 10.948.077 31,5% 

Segment 4:  
De kvalitetsbevidste 
fjerkræforbrugere 

52 5.240.170 15,1% 

 

2.2 Suppe 
Segmenterne vil blive beskrevet med hensyn til de udvalgte demografiske variable. Den første demografiske 

variabel der analyseres er alder. I tabellen nedenfor er de celler, der afviger fra det forventede i en signifikant 

Chi-square-test fremhævet – ved rød fremhævning er der færre end forventet og ved grøn fremhævning er 

der flere end forventet.  

 
Suppe Aldersfordelingen for segmenterne 
Alderskate-
gorier 

Segment 1:  
De almindelige suppefor-
brugere 

Antal =1223 

Segment 2:  
Forbrugere af ferske kvali-
tetssupper 

Antal =43 

Segment 3:  
Forbrugere af supper på 
frost 

Antal =110 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Under 30  
år 

48 3,92% 1 2,33% 2 1,82% 

30-59 år 601 49,14% 22 51,16% 48 43,64% 
60+ år 574 46,93% 20 46,51% 60 54,55% 

Pearson Chi-square ikke signifikant ved 0,500.  
 

Suppe Husstandsfordelingen for segmenterne 
Husstands-
kategorier 

Segment 1:  
De almindelige suppefor-
brugere 

Antal =1223 

Segment 2:  
Forbrugere af ferske kvali-
tetssupper 

Antal = 43 

Segment 3:  
Forbrugere af supper på 
frost 

Antal =110 
Antal  Procent Antal  Procent Antal  Procent 

1 person 440 35,98% 17 39,53% 19 17,27% 
2 personer 551 45,05% 19 44,19% 70 63,64% 
3 personer 115 9,40% 3 6,98% 15 13,64% 
4 personer 83 6,79% 3 6,98% 5 4,55% 
5 personer 28 2,29% 1 2,33% 1 0,91% 
6 personer 6 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,012. Cramer’s V er 0,091 (lille effekt).  
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Suppe Brutto-fordelingen for segmenterne 
Bruttokategorier Segment 1:  

De almindelige suppefor-
brugere 

Antal =1223 

Segment 2:  
Forbrugere af ferske kva-
litetssupper 

Antal =43 

Segment 3:  
Forbrugere af supper på 
frost 

Antal =110 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

0-299.999 kr./år 397 32,46% 16 37,21% 26 23,64% 
300.000-
599.999 kr./år 

442 36,14% 15 34,88% 45 40,91% 

600.000+ kr./år 253 20,69% 10 23,26% 27 24,55% 
Uoplyst 131 10,71% 2 4,65% 12 10,91% 

Pearson Chi-square ikke signifikant ved 0,477.  
 

Suppe Geografi-fordelingen for segmenterne 
Geografikategorier Segment 1:  

De almindelige suppe-
forbrugere 

Antal =1223 

Segment 2:  
Forbrugere af ferske 
kvalitetssupper 

Antal =43 

Segment 3:  
Forbrugere af supper på 
frost 

Antal =110 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fyn 129 10,55% 2 4,65% 12 10,91% 
Hovedstaden 259 21,18% 17 39,53% 14 12,73% 
Nordjylland 160 13,08% 3 6,98% 20 18,18% 
Sjælland 256 20,93% 12 27,91% 23 20,91% 
Syd/Vestjylland 176 14,39% 4 9,30% 15 13,64% 
Østjylland 243 19,87% 5 11,63% 26 23,64% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,036. Cramer’s V er 0,084 (lille effekt).  
 
Herefter vil segmenterne blive beskrevet i forhold til hvor stor en markedsandel de står for i værdi og i volu-
men.  

 
Suppe Total omsætning (KG): 11.390.574 
Segmenter Antal Omsætning (DKK) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De almindelige suppe-
forbrugere 

1223 7.332.248 64,4% 

Segment 2:  
Forbrugere af ferske 
kvalitetssupper 

43 1.440.695 12,6% 

Segment 3:  
Forbrugere af supper 
på frost 

110 2.617.631 23,0% 

 
 

Suppe Total volumen (KG): 6.577.490 
Segmenter Antal Volumen (KG) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De almindelige suppe-
forbrugere 

1223 4.319.600 65,7% 

Segment 2:  
Forbrugere af ferske 
kvalitetssupper 

43 704.485 10,7% 

Segment 3:  
Forbrugere af supper 
på frost 

110 1.553.405 23,6% 
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2.3 Kødpålæg 
Segmenterne vil blive beskrevet med hensyn til de udvalgte demografiske variable. Den første demografiske 

variabel der analyseres er alder. I tabellen nedenfor er de celler, der afviger fra det forventede i en signifikant 

Chi-square-test fremhævet – ved rød fremhævning er der færre end forventet og ved grøn fremhævning er 

der flere end forventet.  

Kødpålæg Aldersfordelingen for segmenterne 
Alderskate-
gorier 

Segment 1:  
De almindelige kødpålægs-
forbrugere 
 

Antal =1453 

Segment 2:  
De lejlighedsvise kvalitets-
forbrugere af kødpålæg 

Antal =855 

Segment 3:  
De kvalitetsbevidste kød-
pålægsforbrugere 
 

Antal =224 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Under 30 år 115 7,91% 26 3,04% 5 2,23% 
30-59 år 737 50,72% 419 49,01% 145 64,73% 
60+ år 601 41,36% 410 47,95% 74 33,04% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,000. 
 

Kødpålæg Husstandsfordelingen for segmenterne 
Husstandskategorier Segment 1:  

De almindelige kødpå-
lægsforbrugere 
 

Antal =1453 

Segment 2:  
De lejlighedsvise kvali-
tetsforbrugere af kødpå-
læg 

Antal =855 

Segment 3:  
De kvalitetsbevidste 
kødpålægsforbrugere 
 

Antal =224 
Antal  Procent Antal  Procent Antal  Procent 

1 person 590 40,61% 246 28,77% 32 14,29% 
2 personer 563 38,75% 434 50,76% 101 45,09% 
3 personer 141 9,70% 88 9,94% 43 19,20% 
4 personer 110 7,57% 67 7,57% 36 16,07% 
5 personer 35 2,41% 17 1,92% 11 4,91% 
6 personer 10 0,69% 2 0,23% 1 0,45% 
7 personer 3 0,21% 1 0,11% 0 0,00% 
8 personer 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,000. 
 
 

Kødpålæg Brutto-fordelingen for segmenterne 
Bruttokategorier Segment 1:  

De almindelige kødpå-
lægsforbrugere 
 

Antal =1453 

Segment 2:  
De lejlighedsvise kvali-
tetsforbrugere af kødpå-
læg 

Antal =855 

Segment 3:  
De kvalitetsbevidste kød-
pålægsforbrugere 
 

Antal =224 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

0-299.999 kr./år 537 36,96% 232 27,13% 45 20,09% 
300.000-
599.999 kr./år 

514 35,38% 351 41,05% 80 35,71% 

600.000+ kr./år 256 17,62% 195 22,81% 68 30,36% 
Uoplyst 146 10,05% 77 9,01% 31 13,84% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,000. Cramer’s V er 0,104 (lille-moderat effekt). 
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Kødpålæg Geografi-fordelingen for segmenterne 
Geografikategorier Segment 1:  

De almindelige kødpå-
lægsforbrugere 
 

Antal =1453 

Segment 2:  
De lejlighedsvise kvali-
tetsforbrugere af kødpå-
læg 

Antal =855 

Segment 3:  
De kvalitetsbevidste kød-
pålægsforbrugere 
 

Antal =224 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fyn 132 9,08% 104 12,16% 26 11,61% 
Hovedstaden 366 25,19% 156 18,24% 39 17,41% 
Nordjylland 180 12,39% 103 18,25% 32 14,29% 
Sjælland 342 23,54% 207 24,21% 40 17,86% 
Syd/Vestjylland 171 11,77% 117 13,68% 33 14,73% 
Østjylland 262 18,03% 168 19,65% 54 24,11% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,001. 
 
 
Herefter vil segmenterne blive beskrevet i forhold til hvor stor en markedsandel de står for i værdi og i volu-

men.  

 
Kødpålæg Total volumen (KG): 13.031.017 
Segmenter Antal Volumen (KG) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De almindelige kødpå-
lægsforbrugere 

1453 2.805.737 21,5% 

Segment 2:  
De lejlighedsvise kvali-
tetsforbrugere af kød-
pålæg 

855 6.195.480 47,5% 

Segment 3:  
De kvalitetsbevidste 
kødpålægsforbrugere 

224 4.029.800 30,9% 

 
Kødpålæg Total omsætning (DKK): 126.799.641 
Segmenter Antal Omsætning (DKK) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De almindelige kødpå-
lægsforbrugere 

1453 27.440.012 21,6% 

Segment 2:  
De lejlighedsvise kvali-
tetsforbrugere af kød-
pålæg 

855 59.696.321 47,1% 

Segment 3:  
De kvalitetsbevidste 
kødpålægsforbrugere 

224 39.663.308 31,3% 
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2.4 Mel 
Segmenterne vil blive beskrevet med hensyn til de udvalgte demografiske variable. Den første demografiske 

variabel der analyseres er alder. I tabellen nedenfor er de celler, der afviger fra det forventede i en signifikant 

Chi-square-test fremhævet – ved rød fremhævning er der færre end forventet og ved grøn fremhævning er 

der flere end forventet.  

 
Mel Aldersfordelingen for segmenterne 
Alderskate-
gorier 

Segment 1:  
De almindelige forbrugere 
af mel 
 

Antal =1775 

Segment 2:  
Forbrugere der fokusere 
på mærkede, sunde mel-
produkter 

Antal =87 

Segment 3:  
Økologi- og bæredygtig-
hedsfokuserede melfor-
brugere 

Antal =58 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Under 30 år 70 3,94% 1 1,15% 0 0,00% 
30-59 år 880 49,58% 33 37,93% 24 41,38% 
60+ år 825 46,48% 53 60,92% 34 58,62% 

Pearson Chi-Square signifikant ved 0,016. 
 
 

Mel Husstandsfordelingen for segmenterne 
Husstandskategorier Segment 1:  

De almindelige forbru-
gere af mel 
 

Antal =1775 

Segment 2:  
Forbrugere der foku-
sere på mærkede, 
sunde melprodukter 

Antal =87 

Segment 3:  
Økologi- og bæredygtig-
hedsfokuserede melfor-
brugere 

Antal =58 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 person 538 30,31% 17 19,54% 11 18,97% 
2 personer 847 47,72% 57 65,52% 33 62,07% 
3 personer 183 10,31% 5 5,75% 6 10,34% 
4 personer 150 8,45% 4 4,60% 7 12,07% 
5 personer 43 2,42% 3 3,45% 1 1,72% 
6 personer 9 0,51% 1 1,15% 0 0,00% 
7 personer 3 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 
8 personer 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 
9 personer 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 

Pearson Chi-Square ikke signifikant ved 0,342. 
 

Mel Brutto-fordelingen for segmenterne 
Bruttokategorier Segment 1:  

De almindelige forbru-
gere af mel 
 

Antal =1775 

Segment 2:  
Forbrugere der fokusere 
på mærkede, sunde mel-
produkter 

Antal =87 

Segment 3:  
Økologi- og bæredygtig-
hedsfokuserede melfor-
brugere 

Antal =58 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

0-299.999 kr./år 544 30,65% 18 20,69% 5 8,62% 
300.000-
599.999 kr./år 

674 37,97% 37 42,53% 28 48,28% 

600.000+ kr./år 377 21,24% 25 28,74% 19 32,76% 
Uoplyst 180 10,14% 7 8,05% 6 10,34% 

Pearson Chi-square signifikant ved 0,004. 
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Mel Geografi-fordelingen for segmenterne 
Geografikategorier Segment 1:  

De almindelige forbru-
gere af mel 
 

Antal =1775 

Segment 2:  
Forbrugere der foku-
sere på mærkede, sunde 
melprodukter 

Antal =87 

Segment 3:  
Økologi- og bæredygtig-
hedsfokuserede melfor-
brugere 

Antal =58 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fyn 197 11,10% 12 13,79% 7 12,07% 
Hovedstaden 346 19,49% 16 18,39% 10 17,24% 
Nordjylland 240 13,52% 7 8,05% 5 8,62% 
Sjælland 415 23,38% 15 17,24% 22 37,93% 
Syd/Vestjylland 236 13,30% 17 19,54% 3 5,17% 
Østjylland 341 19,21% 20 22,99% 11 18,97% 

Pearson Chi-Square ikke signifikant ved 0,094.  
 
 
Herefter vil segmenterne blive beskrevet i forhold til hvor stor en markedsandel de står for i værdi og i volu-
men.  

Mel Total volumen (KG): 29.838.900 
Segmenter Antal Volumen (KG) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De almindelige forbru-
gere af mel 

1775 22.299.600 74,7% 

Segment 2:  
Forbrugere der foku-
sere på mærkede, 
sunde melprodukter 

87 4.814.840 16,1% 

Segment 3:  
Økologi- og bæredyg-
tighedsfokuserede mel-
forbrugere 

58 2.724.460 9,1% 

 
Mel Total omsætning (DKK): 24.140.664 
Segmenter Antal Omsætning (DKK) Markedsandel (%) 
Segment 1:  
De almindelige forbru-
gere 

1775 16.730.980 69,3% 

Segment 2:  
Forbrugere der foku-
sere på mærkede, 
sunde melprodukter 

87 3.784.476 15,7% 

Segment 3:  
Økologi- og bæredyg-
tighedsfokuserede mel-
forbrugere 

58 3.625.208 15,0% 
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3 Logistisk regression  
3.1 Fersk fjerkræ 
Baseline for hver kategori i den logistiske regression er henholdsvis ”Under 30 år” for Aldersvariablen, 1-per-

sons husstande i Husstandsvariablen, ”0-299.999 kr/år” i Bruttovariablen og ”Fyn” i Geografivariablen. Kun 

de signifikante variable er medtaget i nedenstående modeller.  

 
Fjerkræ Signifikante regressionsmodeller 
Kvalitetsindikatorer Nagelkerke 

R2 
Constant 
(Exp(B)) 

Variable Sig. Exp(B) 

Lokal/regional (dansk) 0,079 0,045 4-personer 0,028 0,501 
5-personer 0,023 0,096 
Hovedstaden 0,036 1,656 
30-59 år 0,026 3,241 
60+ år 0,002 5,308 
300.000-
599.999 kr./år 

0,027 1,446 

600.000+ 
kr./år 

0,000 2,370 

Regional (udenlandsk) 0,087 0,000 (ns) Hovedstaden 0,024 3,455 
Dyrevelfærdsanprisning 0,073 0,250 Fyn (Geografi) 0,027  

30-59 år 0,002 2,383 
60+ år 0,000 3,454 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,654 

600.000+ 
kr./år 

0,000 2,461 

Uoplyst kr./år 0,005 1,728 
Bæredygtighedsanprisning 0,069 0,167 2-personers 0,001 1,660 

3-personers 0,002 1,909 
4-personers 0,002 2,111 
Hovedstaden 0,000 2,594 
Sjælland 0,004 1,839 
Uoplyst kr./år 0,043 1,519 

Andre ernæringsanprisninger 0,069 0,353 2-personers 0,000 1,795 
3-personers 0,003 1,819 
4-personers 0,000 2,227 
Hovedstaden 0,003 1,793 
0-299.999 
kr./år 

0,032  

Håndværksmæssig anprisning 0,087 0,000 (ns) Hovedstaden 0,024 3,465 
Clean label 0,085 0,022 Hovedstaden 0,000 3,951 

600.000+ 
kr./år 

0,008 2,138 

Uoplyst kr./år 0,023 2,093 
*Modellen er signifikant med et p-niveau på 0,050.  
 
 

3.2 Suppe 
Baseline for hver kategori i den logistiske regression er henholdsvis ”Under 30 år” for Aldersvariablen, 1-per-

sons husstande i Husstandsvariablen, ”0-299.999 kr/år” i Bruttovariablen og ”Fyn” i Geografivariablen. Kun 

de signifikante variable er medtaget i nedenstående modeller. 

Suppe Signifikante regressionsmodeller 
Kvalitetsindi-
katorer 

Nagelkerke R2 Constant 
(Exp(B)) 

Variable Sig. Exp(B) 

Håndværks-
mæssig an-
prisning 

0,067 1,839 (ns) Hovedstaden 0,001 0,442 
Sjælland 0,003 0,500 
60+ år 0,042 1,899 
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Clean label* 0,181 0,000 (ns) 600.000+ kr./år 0,046 7,603 
Uoplyst kr./år 0,020 8,350 

Frost 0,060 1,543 (ns) 2-personers 0,043 1,367 
Hovedstaden 0,026 0,597 
Sjælland 0,024 0,597 
60+ år 0,025 2,022 

Fersk 0,046 0,667 (ns) Hovedstaden 0,000 2,132 
Sjælland 0,001 2,017 
300.000-
599.999 kr./år 

0,035 1,356 

Pulver 0,050 0,071 5-personers 0,000 5,888 
Sjælland 0,033 1,895 

*Modellen er signifikant med et p-niveau på 0,050.  
 

3.3 Kødpålæg 
Baseline for hver kategori i den logistiske regression er henholdsvis ”Under 30 år” for Aldersvariablen, 1-per-

sons husstande i Husstandsvariablen, ”0-299.999 kr/år” i Bruttovariablen og ”Fyn” i Geografivariablen. Kun 

de signifikante variable er medtaget i nedenstående modeller. 

 
Kødpålæg Signifikante regressionsmodeller 
Kvalitetsindikatorer Nagelkerke 

R2 
Constant 
(Exp(B)) 

Variable Sig. Exp(B) 

Økologi  0,028 0,077 Hovedstaden 0,017 1,616 
Sjælland 0,049 1,483 
300.000-
599.999 kr./år 

0,014 1,389 

600.000+ kr./år 0,009 1,561 
30-59 år 0,020 1,912 
60+ år 0,009 2,066 

Nøglehulsmærke 0,043 3,226 2-personers 0,001 1,714 
Fyn (Geografi) 0,007  
30-59 år 0,005 1,940 
60+ år 0,001 2,151 

Laktosefri/glutenfri 0,053 0,187 2-personers 0,006 1,358 
4-personers 0,034 1,463 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,733 

600.000+ kr./år 0,000 2,222 
Uoplyst kr./år 0,000 1,889 
60+ år 0,009 1,735 

Dansk 0,069 1,051 (ns) 2-personers 0,001 1,479 
3-personers 0,001 1,825 
4-personers 0,022 1,568 
Hovedstaden 0,000 0,487 
Sjælland 0,005 0,593 
Syd/Vestjylland 0,020 0,619 
600.000+ kr./år 0,013 1,484 
30-59 år 0,000 2,423 
60+ år 0,000 3,987 

Lokal/regional (dansk) 0,059 0,131 Hovedstaden 0,000 0,518 
Nordjylland 0,010 0,628 
Sjælland 0,004 0,630 
Østjylland 0,008 0,643 
300.000-
599.999 kr./år 

0,001 1,460 

600.000+ kr./år 0,000 1,715 
30-59 år 0,000 3,037 
60+ år 0,000 4,419 

Regional (udenlandsk) 0,066 0,097 Hovedstaden 0,035 1,462 
Syd/Vestjylland 0,048 0,650 
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300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,753 

600.000+ kr./år 0,000 2,944 
Uoplyst kr./år 0,000 1,971 
30-59 år 0,049 1,655 
60+ år 0,007 2,001 

Råvareanprisning 0,073 0,025 Hovedstaden 0,006 2,087 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 2,259 

600.000+ kr./år 0,000 3,574 
Uoplyst kr./år 0,002 2,291 

Andre ernæringsan-
prisninger 

0,052 0,721 (ns) 2-personers 0,000 1,613 
Hovedstaden 0,031 0,701 
30-59 år  0,000 2,127 
60+ år 0,000 2,736 

Håndværksmæssig an-
prisning 

0,085 1,103 (ns) 2-personers 0,023 1,345 
6-personers 0,043 0,311 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,606 

600.000+ kr./år 0,000 2,354 
Uoplyst kr./år 0,022 1,538 
30-59 år 0,000 2,244 
60+ år 0,000 4,355 

Clean label 0,066 0,555 2-personers 0,015 1,309 
Fyn (Geografi) 0,004  
300.000-
599.999 kr./år 

0,006 1,360 

600.000+ kr./år 0,006 1,488 
30-59 år 0,000 2,388 
60+ år 0,000 3,683 

*Modellen er signifikant med et p-niveau på 0,050.  
 

3.4 Mel 
Baseline for hver kategori i den logistiske regression er henholdsvis ”Under 30 år” for Aldersvariablen, 1-per-

sons husstande i Husstandsvariablen, ”0-299.999 kr/år” i Bruttovariablen og ”Fyn” i Geografivariablen. Kun 

de signifikante variable er medtaget i nedenstående modeller. 

Mel Signifikante regressionsmodeller 
Kvalitetsindi-
katorer 

Nagelkerke R2 Constant 
(Exp(B)) 

Variable Sig. Exp(B) 

Økologi  0,036 0,372 Hovedstaden 0,046 1,442 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,789 

600.000+ kr./år 0,000 2,249 
Uoplyst kr./år 0,045 1,470 

Nøglehuls-
mærke 

0,027 0,350 Sjælland 0,034 0,694 
60+ år 0,030 1,833 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,617 

600.000+ kr./år 0,000 1,787 
Uoplyst kr./år 0,001 1,802 

Fuldkorns-
mærke 

0,027 0,304 Hovedstaden 0,043 0,694 
Sjælland 0,024 0,676 
60+ år 0,029 1,880 
300.000-
599.999 kr./år 

0,001 1,533 

600.000+ kr./år 0,005 1,582 
Uoplyst kr./år 0,008 1,637 

Laktose-
fri/glutenfri 

0,052 0,114 Fyn (Geografi) 0,025  
30-59 år 0,021 2,584 
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60+ år 0,001 4,039 
Dansk 0,062 0,233 Hovedstaden 0,003 0,685 

Sjælland 0,019 0,668 
30-59 år 0,006 2,353 
60+ år 0,000 4,178 
600.000+ kr./år 0,027 1,418 

Lokal/regional 
(dansk) 

0,042 0,068 3-personers 0,020 0,497 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 2,200 

600.000+ kr./år 0,000 3,771 
Uoplyst kr./år 0,001 2,414 

Regional 
(udenlandsk) 

0,053 0,024 300.000-
599.999 kr./år 

0,007 1,918 

600.000+ kr./år 0,000 3,655 
Uoplyst kr./år 0,040 1,952 

Bæredygtig-
hedsanpris-
ning 

0,052 0,161 30-59 år 0,018 2,179 
60+ år 0,001 2,951 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,752 

600.000+ kr./år 0,000 2,065 
Uoplyst kr./år 0,022 1,546 

Råvareanpris-
ning 

0,041 0,031 300.000-
599.999 kr./år 

0,013 1,832 

600.000+ kr./år 0,000 3,145 
Uoplyst kr./år 0,013 2,206 

Andre ernæ-
ringsanpris-
ninger 

0,035 0,158 30-59 år 0,012 2,238 
60+ år 0,008 2,328 
300.000-
599.999 kr./år 

0,000 1,604 

600.000+ kr./år 0,000 2,026 
Uoplyst kr./år 0,015 1,585 

Håndværks-
mæssig an-
prisning 

0,032 0,100 4-personers 0,038 0,517 
300.000-
599.999 kr./år 

0,001 1,975 

600.000+ kr./år 0,000 3,456 
Uoplyst kr./år 0,025 1,888 

Clean label 0,062 0,576 (ns) 2-personers 0,001 1,535 
4-personers 0,035 1,629 
Hovedstaden 0,006 0,583 
30-59 år 0,000 2,904 
60+ år 0,000 4,292 
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