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Til Miljø- og Fødevareministeriets Departement 

Levering af bestillingen ’Forbrug af kvalitetsfødevarer’ 
 
Miljø- og Fødevareministeriets Departement har bedt DCA – Nationalt Center for Fø-
devarer og Jordbrug – om at levere et oplæg til en videreførsel af projektet ”Forbrug 
af kvalitetsfødevarer” i 2019, på baggrund af diskussioner i følgegruppen til projektet.  
 
Oplægget er forfattet af Professor Klaus G. Grunert fra MAPP Centret, og det er ikke 
fagfællebedømt, da det ikke er et egentligt fagligt notat, men en introduktion til pro-
jektet ”Forbrug af kvalitetsfødevarer”, en beskrivelse af et møde afholdt med bran-
chen, hvor projektets mål, fremgangsmåde, hidtidige resultater og yderligere analyse-
muligheder blev diskuteret, samt MAPPs anbefalinger med hensyn til en evt. videre-
førsel af ”Forbrug af kvalitetsfødevarer” fra 2017. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet under ID 
2-07 i ”Ydelsesaftale Fødevareproduktion 2018-2021”. 
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Ulla Sonne Bertelsen 
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Notat om en mulig fortsættelse af projektet ’Forbrug af kvalitetsfødevarer’ 

Klaus G. Grunert, MAPP Centret, AU BSS, 29. januar 2019 
 
 
 

Introduktion 

Projektet ’Forbrug af kvalitetsfødevarer’ har til formål at måle udbud og efterspørgsel af 
kvalitetsfødevarer i Danmark og udspringer af et ønske fra Departementets side om at have et 
instrument der tillader at forfølge danskernes interesse i kvalitetsfødevarer over tid, fordi ministeriet 
under skiftende ministre altid har haft en interesse i at fremme kvalitet på det danske marked og blandt 
de danske forbrugere. Det tidligere udførte arbejde førte til et forslag om at kombinere GfK paneldata, 
som måler køb på produkt EAN niveau, med data frembragt gennem store checks, som tillader at 
karakterisere de købte produkter ved deres kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorer er særligt anpriste 
karakteristika ved et produkt eller dets produktionsmetode, som hos køberen kan medføre en oplevelse 
af særlig kvalitet. Konceptet blev første gang afprøvet i 2017, hvor GfK paneldata blev kombineret med 
produktdata for udvalgte produktkategorier (fersk fjerkræ, kødpålæg, supper, mel). Arbejdet til og med 
2017 blev gennemført i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter for Departementet, 
Madkulturen, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, GfK, COOP og Rema 1000. Arbejdet i 2017 er 
offentliggjort i DCA rapport nr. 1231. 

I forlængelse af offentliggørelsen af denne rapport opstod der en diskussion mellem MAPP Centret og 
Departementet om den udviklede metodes brugbarhed og de fremkomne datas anvendelighed. Det blev 
derfor besluttet, at der ikke skulle indsamles data i 2018, men at der i stedet skulle igangsættes et 
overgangsprojekt, hvor MAPP Centret i samarbejde med Departementet og Følgegruppen gennemgår 
de hidtidige resultater og drøfter videre mulighederne for at gøre disse resultater brugbare for 
Departementet og andre interessenter i den danske fødevaresektor. MAPP Centret har derfor 
gennemført yderligere analyser med de eksisterende data og præsenteret de forskellige 
analysemuligheder på et møde for Departementet og projektets følgegruppe den 19. december 2018. 
Nærværende notat opsummerer resultaterne fra dette møde og kommer med et bud for projektets 
fremtid.  

 

                                                           
1 http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1266  

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1266
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Projektets mål, fremgangsmåde, hidtidige resultater og yderligere analysemuligheder 

Målet med projektet var at måle udviklingen i danskernes interesse i kvalitetsfødevarer over tid. I et 
forsøg på at operationalisere kvalitetsbegrebet skelnes der i projektet mellem kvalitetsdimensioner og 
kvalitetsindikatorer. Kvalitetsdimensioner vedrører de aspekter af kvaliteten som forbrugerne er 
motiveret til at efterspørge – herunder smag, sundhed og bekvemmelighed. Forbrugerne kan ikke 
vurdere en fødevare på kvalitetsdimensionerne på købstidspunktet, men først når den er tilberedt og 
spist. Forbrugerne bruger derfor kvalitetsindikatorer til at danne forventninger om 
kvalitetsdimensionerne. Kvalitetsindikatorer er de kendetegn ved produktet som producenten skilter 
med for at signalere kvalitet over for forbrugerne. De kvalitetsindikatorer som er medtaget i projektet er 
oplysninger om oprindelse, ernærings- og sundhedsanprisninger, anprisninger om specielle råvarer eller 
produktionsmetoder, bæredygtighedsanprisninger og clean label anprisninger. Om produkterne bærer 
sådanne kvalitetsindikatorer kan afgøres ved en undersøgelse af produktet. Om og i hvilken udstrækning 
forbrugerne bruger disse kvalitetsindikatorer til at udlede forventninger om de ønskede 
kvalitetsdimensioner kræver til gengæld en undersøgelse hos forbrugerne selv.  

I projektet ’Forbrug af kvalitetsfødevarer’ er det, for fire udvalgte produktkategorier, blevet undersøgt 
hvilke kvalitetsindikatorer produkterne på det danske marked skilter med, og i hvilken udstrækning 
produkter der skilter med specielle kvalitetsindikatorer bliver købt af danske forbrugere. Projektet er 
dermed baseret på data omkring de oplysninger der faktisk findes på produkterne og på data om 
faktiske køb. Projektet kan derfor opfattes som et supplement til Kvalitetsindeksprojektet, som er 
baseret på surveydata med fokus på forbrugernes subjektive vurderinger af kvalitetsdimensioner.  

Resultaterne, som blev publiceret i DCA rapporten, tillader en kvantificering af, hvor mange produkter 
der bærer en bestemt kvalitetsindikator, og hvor stor en del af den samlede omsætning produkterne 
med denne kvalitetsindikator udgør. Desuden blev produkterne grupperet ud fra deres kvalitetsprofil og 
en analyse af udviklingen over tid – dog kun for en to-årig periode – blev gennemført. Endeligt blev det 
undersøgt om efterspørgslen af kvalitetsfødevarer er forskellig mellem forskellige husholdningstyper.  

På følgegruppemødet den 19. december blev der præsenteret to yderligere analysemuligheder. Den 
første vedrører beregningen af en samlet kvalitetsscore for hvert produkt. Kvalitetsscore er et tal 
mellem 0 og 100 og er baseret på hvilke af de mulige kvalitetsindikatorer et produkt skilter med, hvor 
kvalitetsindikatorerne bliver vægtet med den subjektive betydning de har for forbrugerne jv. en måling i 
Kvalitetsindeks 2017. Kvalitetsscore kan bruges til at undersøge udvikling over tid, og den kan bruges til 
at karakterisere de udledte produktklynger, som vist her for produktkategorien fersk fjerkræ. 
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Desuden blev der præsenteret muligheden for at gennemføre en hedonisk prisanalyse, dvs. en analyse 
af i hvilken grad de forskellige kvalitetsindikatorer medfører en merpris inden for produktkategorien. En 
hedonisk prisanalyse er en alternativ måde at vise, at kvalitetsindikatorerne faktisk er betydningsfulde 
for forbrugerne, idet det må forventes at forbrugerne kun betaler en merpris for produkter med 
kvalitetsindikatorer som de finder relevante.  

 

Diskussion på følgegruppemødet 

 På følgegruppemødet var der lagt op til en diskussion af projektets fremtid, med udgangspunkt i 
spørgsmålet om projektets oprindelige plan skal forfølges videre: nemlig gradvist at udvide antal af 
produktkategorier som analyseres i projektet, og at udvide datagrundlaget gennem nye store checks og 
nye paneldata. Det ville gøre det muligt at nærme sig projektets oprindelige formål, nemlig at måle 
udviklingen i danskernes efterspørgsel af kvalitetsfødevarer over tid. 

Diskussionen viste at informationsbehovene og –ønskerne hos Departementet og hos 
erhvervsrepræsentanterne i følgegruppen var meget forskellige. For erhvervsrepræsentanterne og især 
for repræsentanterne af detailkæderne ville det være meget mere interessant med en analyse, der går 
ind i detaljer for enkelte produktkategorier og –delkategorier. For Departementet var analyserne til 
gengæld mere interessante, hvis de havde et bredere sigte, hvor produktkvalitet kan linkes til andre 
muligheder for added value som convenience og food service. Desuden blev det nævnt at en opdeling af 
kvalitetsbegrebet i dimensioner som sundhed, nydelse og autenticitet var ønskelig, idet disse er 
relateret til forskellige politikområder.  

 

Forslag for det videre arbejde 

På baggrund af diskussionen på følgegruppemødet mener vi ikke, at der er grundlag for en videreførelse 
af projektet i den oprindeligt planlagte form, dvs. med en udvidelse af produktdatagrundlaget gennem 
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nye store checks og nye paneldata, idet det store ressourceforbrug ikke vil stå mål med nytteværdien af 
de frembragte oplysninger for Departementet. Til gengæld mener vi stadigvæk at projektets 
fremgangsmåde med fokus på faktiske produktkarakteristika og faktiske køb er et godt supplement til 
fremgangsmåden i Kvalitetsindeks projektet, som er baseret på surveydata og dermed på forbrugernes 
subjektive opfattelser og selv-rapporteret adfærd. Vi foreslår derfor at projektet i 2019 re-integreres i 
Kvalitetsindeks projektet for at kunne analysere, hvordan forbrugernes subjektive kvalitetsopfattelser og 
selv-rapporteret betalingsvillighed spiller sammen med deres faktiske køb og de priser de faktisk betaler.  

Konkret foreslår vi følgende: 

• At undersøge hvordan forbrugerne bruger anprisninger om oprindelse, ernæring, sundhed, 
bæredygtighed, økologi, dyrevelfærd, råvarer og produktionsmetode til at udlede forventninger 
om nydelse, sundhed og autenticitet 

• At undersøge i hvilken grad disse kvalitetsforventninger udmønter sig i en betalingsvillighed som 
kommer til udtryk både i udtrykte hensigter og i faktiske køb 

• At undersøge om klassificeringen af forbrugerne i segmenter jf. deres kvalitetsbevidsthed kan 
valideres gennem analyse af faktiske køb 

• At analysere om forbrugernes dannelse af kvalitetsforventninger ud fra tilgængelige 
kvalitetsindikatorer også har betydning for deres vurdering af spisesteder når de spiser ude 
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