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Forord 

Fødevarestyrelsen vil i 2020 og fremadrettet vejlede befolkningen mere om, hvorledes kosten 

kan sammensættes så den både er sund og klimavenlig. Kødet spiller en stor rolle i mange 

danskeres kostmønster, men et højt kødforbrug er både blevet forbundet med sundhedspro-

blemer og belastning af miljøet (Hallström, Carlsson-Kanyama, & Börjesson, 2015), og flere 

studier påviser, at CO2-emissioner kan reduceres og folkesundheden forbedres, hvis kosten i 

højere grad bliver plantebaseret (Clune, Crossin, & Verghese, 2017; Martin & Brandão, 2017; 

Willett et al., 2019). I den forbindelse er det dog også vigtigt at være opmærksom på, at hvis 

kød, æg og mælkeprodukter helt udelukkes fra kosten, kan der være en risiko for ikke at få 

næringsstoffer nok (Tobberup, 2019). Med udgangspunkt i disse problemstillinger og for at 

kunne vejlede forbrugerne bedst muligt om sund og klimavenlig mad, ønsker Fødevarestyrel-

sen mere viden om, hvilke alternativer til kød, der bruges af den del af befolkningen, som er 

vegetarer eller som har et reduceret indtag af kød. Desuden ønskes viden om i hvilken grad 

der er overensstemmelse mellem familiemedlemmers adfærd, når det gælder en vegetarisk 

kost eller en kost med et reduceret indhold af kød samt hvilke overvejelser den del af befolk-

ningen, som har et reduceret indtag af kød, gør sig i forhold til at få dækket deres ernærings-

behov. 
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Resumé 

Er danskerne begyndt at reducere kødforbruget hen imod en sundere og mere bæredygtig 

kost? På baggrund af to online spørgeskemaundersøgelser med knap 3.000 forbrugere i al-

deren 18-70 år besvarer vi i denne rapport netop dette spørgsmål. Herudover undersøges mo-

tiver for kødreduktion, borgernes selvopfattelse i forhold til kødforbrug, samt forbrug af alter-

nativer til kød hos personer, som har reduceret eller stoppet deres kødforbrug. For at få større 

viden omkring hvilke ernæringsmæssige overvejelser den del af befolkningen, som har redu-

ceret kødforbruget gør sig, samt for at undersøge om der er overensstemmelse mellem fami-

liemedlemmers præferencer og adfærd i en kost med mindre kød fokuseres der på under-

grupperne; personer over 65 år, gravide og ammende, personer der sjældent eller aldrig spiser 

kød samt familier med børn i alderen 2-5 og 6-18 år.  

Hovedkonklusioner: 

 I alt 29,6 % af forbrugerne angiver, at de har reduceret eller stoppet deres kødforbrug. 

For 12 % er det sket inden for de seneste seks måneder, mens 18 % har gjort det for mere 

end seks måneder siden. Blandt de personer, der har reduceret kødforbruget, spiser 38 

% stadig kød hver dag, og næsten halvdelen definerer sig selv som kødspisere. 

 Knap en tredjedel af de personer, der har reduceret kødforbruget, opfatter sig selv som 

fleksitarer, mens 6 % opfatter sig som vegetarer. Resultaterne viser, at forbrugerne i højere 

grad associerer sig med kødreducerende principper (fx fleksitar, vegetar), end deres 

selvrapporterede spisevaner giver grundlag for. 

 Det hyppigste forbrug af kød findes i husstande med børn mellem 2 og 18 år, og mens 

de yngste børn ofte følger forældrenes kostvaner, er der sammenlignet med rapportens 

andre grupper, oftere uoverensstemmelse omkring kødets rolle i måltiderne i husstande 

med børn på 6-18 år.  

 For at reducere eller udelade kødet i kosten angiver forbrugerne, at mørkegrønne grønt-

sager, nødder, ærter, bønner og linser er hyppigt valgte fødevarer, mens alternativer til 

klassiske mejeriprodukter, såsom plantedrik og vegansk smør, også anvendes ofte.  

 En kost med reduceret kødforbrug giver ikke anledning til bekymring om opfyldelse af 

ernæringsbehovet blandt forbrugerne selv og størstedelen mener, at de får dækket de-

res ernæringsbehov. 

 Forbrugerne angiver, at de vigtigste motiver for at reducere kødforbruget er hensynet til 

miljø, klima, sundhed og dyrevelfærd, mens sociale normer opfattes at have mindst ind-

flydelse på motivationen.   
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Summary 

Have the Danes started to reduce meat consumption towards a healthier and more sustain-

able diet? Based on two online surveys with almost 3.000 consumers aged 18-70 years, this 

question is answered in this report.  Furthermore, we examine motives for meat reduction, 

consumers’ self-perception concerning meat consumption, and consumption of alternatives 

to meat by people who have reduced or stopped their consumption of meat. To gain 

knowledge about the nutritional considerations of the part of the population that has re-

duced their meat consumption, as well as to examine whether there is accordance in family 

members’ preferences and behaviour with respect to a diet with less meat, the report fo-

cuses on the subgroups; people above the age of 65, those who are pregnant and breast-

feeding, people who rarely or never eat meat and families with children between the ages 

of 2-5 and 6-18. 

Main conclusions: 

 A total of 29,6 % of the consumers state that they have reduced or stopped their meat 

consumption. 12 % have reduced or stopped their meat consumption within the last six 

months, while 18 % did so more than six months ago. 

 Almost a third of the people who have reduced meat consumption perceive them-

selves as flexitarians, while 6 % perceive themselves as vegetarians. The results show 

that consumers associate themselves with meat-reducing principles (e.g. flexitarian, 

vegetarian) to a higher extent than what their self-reported eating habits indicate. 

 The most frequent consumption of meat is found in households with children between 

the ages of 2 and 18 years. While the youngest children often follow the dietary habits 

of their parents, there is more often disagreement about the role of meat in households 

with children from 6-18 years compared to other groups in the report. 

 To reduce or exclude meat in the diet, consumers indicate that dark green vegetables, 

peas, beans, and lentils are frequently chosen, while alternatives to classic dairy prod-

ucts, such as plant-based beverage and vegan butter, were among the most frequently 

used products. 

 A diet with less meat does not give rise to concern about fulfilling nutritional needs 

among the consumers themselves, and the majority believes that their nutritional needs 

are met.  
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 According to the consumers, the primary motives for reducing meat consumption are 

consideration for the environment, climate, health, and animal welfare, while social 

norms are perceived to have the least influence on the motivation for meat reduction.  



6 

 

Indhold 

Baggrund ............................................................................................................................................................................. 7 

Rapportens indhold .......................................................................................................................................................... 9 

Om undersøgelsen: Metode, data og analyse .................................................................................................... 11 
Datagrundlag .................................................................................................................................................................................................... 11 

Rapportens målgruppe: Personer der har reduceret deres kødforbrug ...................................................................... 12 

Sammenligning med den samlede stikprøve .............................................................................................................................. 13 

Reduktion af kødforbrug .............................................................................................................................................. 15 
Hvad karakteriserer personer, som har reduceret deres kødforbrug? .......................................................................... 16 

Kødet i kosten – hvor ofte og hvilken slags? .................................................................................................................................. 17 

Kødspisning og selvopfattet kostprincip ............................................................................................................... 22 
Selvopfattet kostprincip .............................................................................................................................................................................. 23 

Spisevaner og kostprincipper ................................................................................................................................................................. 25 

Familiens rolle ................................................................................................................................................................... 30 
Husstandens ønsker til kød ....................................................................................................................................................................... 31 

De voksne familiemedlemmers præferencer .............................................................................................................................. 32 

Børnene i fokus ................................................................................................................................................................................................. 35 

Overvejelser om ernæring og alternativer til kød ............................................................................................. 38 
Bliver ernæringsbehovet dækket? ...................................................................................................................................................... 39 

Alternativer til kød i kosten ........................................................................................................................................................................ 44 

Motiver for at nedbringe kødforbruget .................................................................................................................. 51 
Hvorfor reducere kødforbruget? ........................................................................................................................................................... 52 

Konklusion og diskussion ............................................................................................................................................. 56 

Referencer ......................................................................................................................................................................... 60 

Bilag 1: Sandsynlighed for at reducere kødforbruget ...................................................................................... 62 
 



7 

 

Baggrund 

Mange undersøgelser peger på, at når forbrugerne vælger at reducere kødforbruget, er det 

ofte ud fra overvejelser om egen og/eller familiens sundhed, samt på baggrund af miljø- og 

dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af kødproduktion (fx Bastian, Loughnan, Haslam, & 

Radke, 2012; Stoll-Kleemann & Schmidt, 2017). Disse motiver styrkes af mediernes beskrivelser 

af sådanne konsekvenser (Tonsor, Mintert, & Schroeder, 2010) og af forbrugernes egne behov 

for at definere sig selv i forhold til den kost, de indtager (Higgs, 2015), som for eksempel et 

ønske om at fremstå som miljø- og sundhedsbevidst, hvis man undgår kød. Samtidig kan det 

antages, at en stadig stigende offentlig opmærksomhed på sammenhængen mellem kød-

produktion og den globale opvarmning (Willett et al., 2019) styrker befolkningens opfattelse 

af legitimiteten af et reduceret kødforbrug.  

På samme måde som forbrugernes intentioner om kødreduktion kan styrkes af de oven-

nævnte forhold, er det sandsynligt, at forbrugerne også oplever en række barrierer i forhold til 

at føre eventuelle intentioner om kødreduktion ud i livet. For eksempel kan familiemedlem-

mernes forskellige madpræferencer føre til uoverensstemmelser (Olsen & Grunert, 2010; 

Olsen & Tuu, 2013), hvilket kan gøre det vanskeligt at gennemføre intentionerne om kødre-

duktion. Samtidig kan frygten for at blive opfattet som vanskelig og måske endda at blive 

stigmatiseret blandt venner, kollegaer og i andre sociale sammenhænge afholde den enkelte 

fra at indføre vegetariske, veganske eller andre kostprincipper (Graça, Godinho, & Truninger, 

2019). Det har for eksempel været fremført, at kødreduktion kan være forbundet med stereo-

type personopfattelser, for eksempel en opfattelse af at være ’kvindagtig’, mens et indtag af 

rødt kød signalerer styrke og maskulinitet (Garnett, 2014; Nath, 2011). Dette kan få nogle for-

brugere til at undlade at ”brande” sig selv som vegetarer eller veganere (Randers, Grønhøj, & 

Thøgersen, 2020). Endelig kan tilgængeligheden af attraktive alternativer til kød i dagligvare-

handlen og forbrugernes manglende viden om tilberedningen af næringsrigtige og velsmag-

ende retter uden kød, udgøre væsentlige barrierer (Schösler, De Boer, & Boersema, 2012). 

Den enkelte forbrugers overvejelser og adfærd i forbindelse med kødreduktion er blevet be-

skrevet som en udvikling (Corrin & Papadopoulos, 2017; Klöckner, 2017), hvor motivationen 

tiltager i takt med, at antallet af måltider og dage, hvor der spises kød, reduceres. Sådanne 

beskrivelser tager udgangspunkt i ’stages of change’ modellen (Prochaska & DiClemente, 

1983; Prochaska & Velicer, 1997), der beskriver et antal forskellige stadier (førovervejelse, 

overvejelse, forberedelse, handling, vedligeholdelse og tilbagefald) i forhold til sådanne ad-

færdsændringer. Forbrugerne kan dog både springe stadier over, eller falde tilbage til tidligere 
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stadier i modellen (Prochaska & Velicer, 1997). Udvælgelsen af respondenter til den undersø-

gelse, der præsenteres i nærværende rapport, bygger på beskrivelsen af kødreduktion som 

en fremadskridende proces. Data, der ligger til grund for denne rapport, giver dog ikke mulig-

hed for at vurdere om ’stage of change’ modellen giver et godt billede af ændringerne i dan-

ske fødevareforbrugeres holdninger og adfærd i forhold til kødreduktion, men dette spørgsmål 

tages op i en tilknyttet kommende rapport, der i højere grad vurderer hele befolkningens status 

og bevægelse i forhold til kødreduktion (Hesselberg et al, 2021). 
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Rapportens indhold 

I rapporten gives en karakteristik af personer, der allerede har reduceret eller helt udeladt kø-

det i kosten, i forhold til alder, køn, uddannelse og urbanitet. Vi ser desuden nærmere på de 

grupper, hvor et fravalg af kød og andre animalske produkter indebærer de største ernærings-

mæssige udfordringer. Disse grupper omfatter blandt andet forældre til mindre børn (2-5 år), 

gravide og ammende, samt personer over 65 år. I rapporten undersøges endvidere, hvilke 

overvejelser de kødreducerende forbrugere gør sig for at få dækket ernæringsbehovet; både 

hvad angår dem selv, deres partner og deres børn.  

I mediebilledet fylder diskussionen af nye kostprincipper, som vinder frem blandt danske for-

brugere, en hel del. Tidligere undersøgelser viser dog, at kun ca. 4 % af de danske forbrugere 

spiser efter vegetariske eller veganske principper, omend der ser ud til at være store forskelle 

i forbrugernes adoption af kødreducerende kostprincipper i forhold til alder, køn, uddannel-

sesniveau og geografisk placering (Stamer et al., 2019). Kostprincipperne defineres i denne 

rapport således, at veganere udelukker alle animalske produkter, vegetarer spiser mejeripro-

dukter og æg, men ikke kød, fjerkræ og fisk, mens ’pescetarer’ spiser fisk, mejeriprodukter og 

æg, men ikke kød og fjerkræ. Definitionen på en ’fleksitar’ dækker over personer, der hoved-

sageligt spiser plantebaseret og lave mængder/få dage med rødt kød, moderate mængder 

fisk, fjerkræ, æg og mejeriprodukter (Lassen, Christensen, Fagt, & Trolle, 2020; Pedersen & 

Ovesen, 2015; Springmann et al., 2018). I nærværende undersøgelse ser vi på forbrugernes 

spisevaner og sammenligner disse med forbrugernes egne opfattelser af, hvilket kostprincip 

relateret til kødforbrug, de følger, dvs. mener forbrugerne selv at de følger enten et vegansk, 

vegetarisk, pescetarisk, fleksitarisk eller ”almindeligt” kødspisende kostprincip? Herved bliver 

det muligt at vurdere, i hvilken udstrækning forbrugernes subjektive opfattelse af at følge et 

bestemt kostprincip matcher de definitioner, som anvendes i forskning og blandt ernærings-

fagfolk (Lassen et al., 2020; Pedersen & Ovesen, 2015).  

Når kødet fylder mindre i kosten, må forskellige typer af alternativer nødvendigvis indtræde i 

stedet, og nye køderstattende alternativer er således også i stigende grad tilgængelige i dag-

ligvarehandelen. Vi undersøger derfor også, hvilke alternativer til kød, såvel forarbejdede som 

uforarbejdede, som forbrugerne ville foretrække, hvis de skulle nedsætte kødforbruget yderli-

gere, og hvilke fødevarer, der oftest indgår i en kost med mindre kød.  

Når forbrugerne ændrer madvaner, sker det for mange personer ikke som individuelle forbru-

gere, men som en del af en familie. Dette kan potentielt give anledning til en opbrydning af 
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tidligere madvaner og deraf følgende diskussioner i hjemmet om, hvorvidt man ønsker at æn-

dre eller justere fx indkøbs, - madlavnings- og madvaner samt traditioner. I afsnittet familiens 

rolle ser vi på den rolle, som familien spiller, og i forhold til kødreduktion undersøger vi, om der 

er overensstemmelse mellem forskellige familiemedlemmers præferencer i forhold til kødre-

duktion.  

Endelig indeholder rapporten en undersøgelse af, hvilke motiver, der ligger til grund for at re-

ducere kødforbruget hos målgruppen. Kød er i dag så let tilgængeligt, at en reduktion af for-

bruget ofte er begrundet i bevidste valg og motiver. Hvis man ønsker at rådgive befolkningen 

i forhold til en reduktion af kødforbruget, er det vigtigt at kende disse motiver. Derfor undersø-

ger vi motiverne for kødreduktion, samt i hvilken udstrækning disse varierer for forskellige grup-

per af forbrugere. 
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Om undersøgelsen: 

Metode, data og analyse 

Datagrundlag 

Indsamling og forberedelse af data 

Data, der ligger til grund for nærværende rapport, er indsamlet af analysebureauet Userneeds 

i perioden 12.06.2020 til 30.06.2020 og 10.09.2020 til 04.10.2020, og er baseret på to online 

spørgeskemaundersøgelser med danske forbrugere i alderen 18-70 år.  Skemaerne er sendt 

ud til de samme personer med 3 måneders mellemrum1. Spørgeskemaerne kan findes online 

via nedenstående links: 

 

 Spørgeskema 1 

 Spørgeskema 2  

Eftersom der måtte påregnes et betydeligt frafald fra første til anden runde, er der i første runde 

indsamlet et stort antal (2985) besvarelser. I anden runde er der indsamlet 2207 besvarelser, 

svarende til et frafald på 26,06 %. Desuden er 15 respondenter fjernet fra datasættet på grund 

af usandsynlige (outliers) og ulogiske (straight-liners) besvarelser. Med undtagelse af afsnittet 

omkring motiver til kødreduktion, baserer denne rapport sig på data fra runde 1.  

 

Userneeds panel består af 80.000 aktive panelmedlemmer, og Userneeds har til opgave at 

sørge for, at indsamlingen af spørgeskemaer sker på en repræsentativ måde2, så datagrund-

laget følger den nationale fordeling på henholdsvis køn, alder og bopælsområde. For at sikre 

fuld repræsentativitet på køn, alder og region, må data dog vægtes. Vægtene ligger mellem 

0,68-2, som er normalt for denne type undersøgelser. Personer med vægtning under 1 fjernes 

ikke, da vægtene er baseret på flere demografiske variable. Selvom der er overrepræsenteret 

andel af kvinder, og deres svar dermed vægtes mindre, vil fjernelse af respondenter i gruppen 

                                                        
1 De data der ligger til grund for nærværende rapport, er gennemført som en del af en kommende 

undersøgelse, som omhandler forbrugernes opfattelser af fødevarekvalitet (Hesselberg et al. 2021). 

2 I slutningen af projektet, efter udarbejdelsen af analyserne, blev vi bekendt med dubletter i stikprø-

ven. Det drejer sig om 31 personer, der optræder to gange. Userneeds har erkendt fejlen. Efterføl-

gende har vi kontrolleret for effekter på resultater og konklusioner, og har kunnet konstatere, at fejlen 

ikke har væsentlig betydning. På den baggrund er analyserne gennemført med 31 dubletter i stikprø-

ven. 

https://bit.ly/2LgimOv
https://bit.ly/2K9PQ0y
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føre til underrepræsentation i andre variable såsom alderssammensætning. I tabel 1 ses den 

nationale fordeling, som data i rapporten vægtes efter.  

Tabel 1 

Den nationale fordeling, som data vægtes efter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportens målgruppe: Personer der har reduceret deres 

kødforbrug 

I undersøgelsen er der fokus på personer, der har reduceret (eller stoppet) kødforbruget. Til at 

udpege disse personer, er der brugt en screeningsvariabel, der bygger på en tilpasset version 

af den såkaldte stage-of-change model (Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska & 

Velicer, 1997). Her angiver respondenterne hvilken situation, der bedst beskriver deres kødfor-

brug. De vælger mellem følgende fire situationer:  

 
1. Jeg har ikke nedsat mit kødforbrug og har ingen planer om at gøre det 

2. Jeg har ikke nedsat mit kødforbrug, men planlægger at gøre det inden for nærmeste fremtid 

3. Jeg har fornyligt eller inden for et halvt år nedsat/stoppet mit forbrug af kød 

4. Jeg har nedsat/stoppet mit forbrug af kød for mere end et halvt år siden 

I denne rapport indgår 886 personer, der har svaret 3 eller 4 (ved uvægtede data er antallet 

854). Det vil sige personer, der inden for de seneste seks måneder har nedsat eller stoppet 

deres kødforbrug (her i alt 351 personer) eller personer, der har gjort det for mere end et halvt 

år siden (her i alt 535 personer). Den endelige stikprøve for rapporten består derfor af 886 

respondenter med undtagelse af afsnittet om motiver, der som nævnt bygger på spørge-

skema 2, hvor 599 har svaret 3 eller 4 i forbindelse med ovenstående spørgsmål. 

 

Det er vigtigt at understrege, at de personer, som rapporten bygger på, opfatter, at de har 

reduceret deres forbrug af kød. Dette er imidlertid uafhængigt af, hvor meget kød den enkelte 

person indtager, og hvor meget indtaget er reduceret. Respondenterne kan derfor have vidt 

 Østdanmark Vestdanmark  

 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Total 

18-34 år 8 % 8 % 9 % 8 % 31 % 

35-49 år 7 % 7 % 7 % 7 % 29 % 

50-70 år 9 % 9 % 11 % 11 % 40 % 

Total 46 % 44 %  
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forskelligt forbrug af kød, men fælles for dem er, at de oplever at have reduceret deres kød-

forbrug. Rapportens første afsnit omkring reduktion af kødforbrug, vil give en dybdegående 

beskrivelse af disse personers socio-demografiske karakteristika, kødforbrug og selvopfattelse 

i forhold til kostprincipper.  

Sammenligning med den samlede stikprøve 

I rapporten vil der enkelte steder blive sammenlignet med resultater fra den samlede stik-

prøve, som i højere grad giver et repræsentativt billede af befolkningen. Her sammenlignes 

resultaterne fra de 886 respondenter, der har reduceret kødforbruget med den samlede stik-

prøve på 2985 respondenter. Det gælder blandt andet i forhold til forbruget af kød samt hvilke 

alternativer, der foretrækkes. Når hele stikprøven anvendes som sammenligningsgrundlag an-

gives det i teksten med: (n=2985). 

 

Analyse af undergrupper 

På baggrund af Fødevarestyrelsens ønsker indeholder rapporten analyser af forskellige un-

dergrupper af respondenter, der selv eller hvis familie har særlige ernæringsbehov. Dette ved-

rører: ældre borgere, defineret som personer over 65 år, gravide og ammende, og familier 

med børn i alderen 2-5 år og 6-18 år. Derudover er der fokus på personer der sjældent eller 

aldrig spiser kød, idet denne gruppe også kan være udfordret på det ernæringsmæssige om-

råde. ’Sjældent’ defineres her som personer, der rapporterer højst at spise kød nogle få gange 

per måned. Analyserne omfatter også gruppen ’Øvrige’, der omfatter personer under 65 år, 

som ikke deler husstand med børn mellem 2-18 år, og som derfor bruges som sammenlig-

ningsgrundlag for voksne, der har børn i husstanden.  

 

Undergruppernes fordelingen i forhold til stikprøvegrundlaget (n=886) fremgår af nedenstå-

ende tabel 2. Tabellen summer til mere end 100 %, da respondenterne kan være medlem af 

flere grupper på en gang (de kan fx både være ammende, og sjældent eller aldrig spise kød), 

og i analyserne sammenligner vi derfor primært de enkelte grupper med den totale stikprøve 

(n=886), af kødreducerende forbrugere.  

 

Da populationsandelen for flere af undergrupperne er beskedent (fx for gruppen med gravide 

og ammende) gælder dette også antallet af respondenter i disse grupper. Det er i denne sam-

menhæng vigtigt at understrege, at de resultater, der præsenteres på gruppeniveau, skal bru-

ges med forbehold for det beskedne antal respondenter.   
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Tabel 2 

Undersøgelsens undergrupper. (n=886)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysemetode 

De statistiske analyser er udført i databehandlingsprogrammet Stata16. Rapportens analyser 

består hovedsageligt af deskriptiv statistik med fokus på hyppighedsfrekvenser og procentfor-

delinger. I flere tilfælde er der lavet statistiske undersøgelser af forskelle i gennemsnit og sam-

menhænge mellem variable. Her er der brugt logistisk regression og krydstabuleringer. For-

skelle og sammenhænge mellem variable er testet med henholdsvis t-test og chi-test, hvor 

signifikansniveauet er fastsat til 95 %.  

 

Et flertal af spørgsmålene er målt på en Likert Skala med enten 5 eller 7 svarkategorier, der 

går fra en ekstrem til en anden. I forbindelse med spørgsmål, der præsenteres som statements, 

kan respondenterne svare fra ’helt uenig’ til ’helt enig’, ’slet ikke opmærksom’ til ’meget op-

mærksom’, eller ’helt forskellige ønsker’ til ’helt ens ønsker’. I analyserne er svarkategorierne 

omkodet til tre kategorier, der dækker den positive side, den negative side og midtpunktet på 

skalaen. Vi kalder det herefter for eksempel ’overvejende enig’, ’overvejende uenig’ og ’neu-

tral’. De grafiske præsentationer af modeller og analyser er udført i Excel.  

  

Gruppe Antal 

   Gravid eller ammende 20 (2 %) 

   Forælder til børn 2-5 år 86 (10 %) 

   Forælder til børn 6-18 år 157 (18 %) 

   Personer over 65 år 125 (15 %) 

   Personer, der sjældent eller aldrig spiser kød 166 (19 %) 

   Øvrige 519 (61 %) 
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Reduktion af kødforbrug 

I alt 29,7 % af danskerne (dvs. 29,7 % af 2985 respondenter) angiver, at de har reduceret eller 

stoppet deres kødforbrug. For i alt 12 % er dette sket inden for de seneste seks måneder, mens 

18 % har gjort det for mere end seks måneder siden. Nærværende rapport fokuserer på disse 

29,7 % (n=886) af befolkningen, og i det første kapitel sættes der fokus på hvem de er, hvor 

hyppigt de spiser kød, og hvordan de opfatter egne kostvaner. 
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Hvad karakteriserer personer, som har reduceret deres 

kødforbrug?  

Køn, alder, urbanitet og uddannelsesniveau 

Af de personer, der har nedsat eller stoppet deres kødforbrug, er der et overtal af kvinder (62 

%), unge mellem 18-34 år (40 %), personer der bor i Storkøbenhavn (37 %) og i særlig høj grad 

personer med en videregående uddannelse (67 %) (figur 1). 

Figur 1 

Andel, der har reduceret deres kødforbrug. Fordelt på køn, alder, urbanitet og uddannelsesniveau. 

(n=886) 

 

 

 

Procentfordelingerne i figur 1 er ikke blot et udtryk for forskelle i stikprøven, da effekterne af 

køn, alder, urbanitet og uddannelsesniveau alle er statistisk signifikante. Dette er tydeligt, når 

vi kigger på en statistisk model (se bilag 1), der viser sandsynligheden for, om den enkelte 

forbruger har reduceret sit kødforbrug eller ej. Her viser modellen, at der er væsentlige forskelle 

i alle fire baggrundvariabler.  

Den største forskel findes i uddannelsesniveau, idet personer med en videregående uddan-

nelse har 32 % sandsynlighed for at have reduceret deres kødforbrug, mens personer med 

folkeskole som højest gennemførte uddannelse, har 17 % sandsynlighed. Møder vi to tilfældige 

personer på gaden, hvor den ene har en videregående uddannelse, og den anden har en 

4%

14%

15%

67%

24%

22%

15%

37%

36%

24%

40%

38%

62%

Folkeskole
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Erhvervsfaglig uddannelse
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Mindre by/landet

Større by

Aarhus, Odense, Aalborg
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Mand
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folkeskoleeksamen, er der altså henholdsvis 32 % og 17 % sandsynlighed for, at de har redu-

ceret deres kødforbrug. Herimellem finder vi personer med en gymnasial uddannelse og en 

erhvervsfaglig uddannelse, som har henholdsvis 26 % sandsynlighed og 23 % sandsynlighed 

for at have reduceret deres kødforbrug (bilag 1).  

Efter uddannelsesniveau fremkommer den største forskel i urbaniteten. Beboere i Storkøben-

havn har den største sandsynlighed for at have reduceret kødforbruget (37 %), mens personer 

i mindre byer eller på landet har den laveste sandsynlighed (23 %). Herimellem, finder vi per-

soner, der enten bor i Aarhus, Odense eller Aalborg (30 %), eller i andre større byer (27 %). 

Tendensen for at reducere kødforbruget, følger således byens størrelse (bilag 1).  

Alder og køn viser ligeledes væsentlige forskelle. Unge mellem 18-34 år har størst sandsynlig-

hed for at have reduceret deres kødforbrug (37 %), sammenlignet med personer mellem 35-

49 år (25 %) og 50-70-årige (27 %). Endelig er der også en forskel mellem kønnene, hvor kvin-

der har højere sandsynlighed for at have reduceret deres kødforbrug (33 %) end mænd (22 

%) (bilag 1).  

Kødet i kosten – hvor ofte og hvilken slags? 

Hyppigheden af kødindtag 

En stor del af danskerne, der har reduceret deres kødforbrug, spiser stadig kød hver dag (38 

%), mens endnu flere spiser kød nogle gange om ugen (43 %). Sammenligner vi med hele 

stikprøven (n=2985), spiser 68 % af danskerne kød hver dag, mens 24 % spiser kød nogle 

gange om ugen. Hos de forbrugere, der har reduceret kødforbruget, spiser i alt 8 % kød et par 

gange om måneden, 3 % et par gange om året, mens 8 % aldrig spiser kød. Sammenligner vi 

med hele stikprøven (n=2985), spiser 4 % kød nogle gange om måneden, 1 % nogle gange 

om året, mens 3 % aldrig spiser kød (tabel 3). Der er altså ikke overraskende store forskelle i, 

hvor ofte der spises kød hos de personer, der har reduceret kødforbruget, sammenlignet med 

dem, der ikke har. I denne rapport kan vi ikke udtale os om mængderne af kød, som bliver 

indtaget, udelukkende om frekvensen af kødindtaget. 

En analyse af undergrupperne (bortset fra personer, der sjældent eller aldrig spiser kød) viser, 

at kød indtages hyppigst hos personer med børn. I alt spiser 48 % af personerne med børn 

mellem 2-5 år spiser kød hver dag, mens andelen er 49 % for personer med børn mellem 6-

18 år. Børnefamilierne og deres tilhørende spisevaner og præferencer belyses yderligere i 

rapportens andet kapitel omkring familiedynamikker.   
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Kigger man efterfølgende på de andre undergrupper (gravide og ammende, personer uden 

hjemmeboende børn, og personer over 65 år) er fordelingen på samme måde som den totale 

gruppe (n=886): flest spiser kød nogle gange om ugen, og færre nøjes med kød et par gange 

om måneden, året eller aldrig (Tabel 3).  

Blandt de forbrugere, der har reduceret deres kødforbrug, spiser minimum 8 ud af 10 personer 

kød mindst nogle gange om ugen. Det gælder både for den totale gruppe (n=886) og på 

tværs af de fire undergrupper. For voksne med børn, får 5 ud af 10 kød hver dag, mens det for 

gravide og ammende samt personer over 65 år, er 4 ud af 10, som får kød hver dag.  

For den samlede gruppe af forbrugere, der har reduceret deres kødforbrug, er der 19 % der 

maksimalt spiser kød nogle gange om måneden. For voksne med børn i alderen 2-5 år er 

tallet 13 %, mens tallet for voksne med børn i alderen 6-18 år er 14 %. For personer over 65 år, 

er dette tal 12 %, mens der er 10 % blandt gravide og ammende. Andelen af personer, der 

sjældent eller aldrig spiser kød, er således mindre blandt voksne med børn, personer over 65 

år, samt gravide og ammende, sammenlignet med den samlede gruppe. Kigger vi et skridt 

dybere, på dem der aldrig spiser kød, findes der ingen blandt de gravide og ammende, mens 

der er 7 % blandt voksne med børn og 5 % blandt personer over 65 år. Den højeste andel finder 

vi i kategorien øvrige, der omfatter personer under 65 år, som ikke deler husstand med børn 

mellem 2-18 år, hvor i alt 10 % aldrig spiser kød.  

 

Tabel 3 

’Hvor ofte spiser du kød?’. Total og fordelt på undergrupper. Fordelt på populationsstikprøven, perso-

ner der har reduceret deres kødforbrug og tilhørende undergrupper. 

  

Spiser kød 

hver dag 

Spiser kød 

nogle 

gange om 

ugen 

Spiser kød 

nogle 

gange om 

måneden 

Spiser kød 

nogle 

gange om 

året 

Spiser aldrig 

kød 

Alle (n=2985) 68% 24% 4% 1% 3% 

Personer der har reduceret 

deres kødforbrug (n=886) 
38% 43% 8% 3% 8% 

Med børn 2-5 år 48% 38% 6% 1% 6% 

Med børn 6-18 år 49% 36% 6% 1% 7% 

Gravid eller ammende 39% 50% 6% 4% 0% 

+65 år 38% 49% 6% 1% 5% 

Øvrige 31% 44% 10% 4% 10% 
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Forbrugsfrekvens for bestemte kødtyper  

Fjerkræ er i gennemsnit den kødtype, der spises hyppigst blandt personer, der har reduceret 

deres kødforbrug. Herefter følger oksekød, grisekød, lam og vildt. Yderligere er kødpålæg hyp-

pige valg hos de forbrugere, der har reduceret kødforbruget. Kødpålæg, der ikke er en selv-

stændig kødtype, spises hyppigere end grisekød, lam og vildt.   

Tallene fra den samlede gruppe (n=886) viser, at 69 % spiser fjerkræ minimum en gang ugen, 

og 59 % spiser oksekød minimum en gang om ugen. Herefter følger kødpålæg og grisekød 

som henholdsvis 55 % og 45 % af den samlede gruppe spiser minimum en gang om ugen. 

Lam og vildt er mindre hyppigt valgte kødtyper, og kun 7 % af den samlede gruppe spiser lam 

minimum en gang om ugen, mens tallet er 4 % for vildt (figur 2). Det vil sige, at 7 ud af 10 

forbrugere, der har reduceret deres kødforbrug, spiser fjerkræ minimum en gang om ugen og 

6 ud af 10 spiser oksekød minimum en gang om ugen. Herefter er kødpålæg og grisekød også 

på menuen mindst en gang ugentligt hos den samlede gruppe, mens kødtyperne lam og vildt 

er sjældnere valg.  

Personer med større og mindre børn, har generelt en større forbrugshyppighed af kød på dag-

lig basis og heraf også de undersøgte kødtyper, sammenlignet med den totale gruppe af per-

soner, der har reduceret deres kødforbrug (tabel 3). Kigger vi på de mest udbredte kødtyper i 

form af fjerkræ, oksekød, kødpålæg og grisekød, kan vi se, at kun 2 % af personer med større 

og mindre børn aldrig spiser fjerkræ og oksekød, mens 7 % og 8 % aldrig spiser grisekød og 

kødpålæg. Derimod spiser henholdsvis 78 % og 69 % fjerkræ og oksekød minimum en gang 

om ugen, mens 68 % og 53 % spiser kødpålæg og grisekød minimum én gang om ugen (figur 

2).   
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Figur 2 

Andel, der spiser kødtypen minimum én gang om ugen. Total og fordelt over undergrupper. (n=886) 

 

 

Personer uden hjemmeboende børn spiser sjældnere kød end personer med hjemmeboende 

børn. Forskellen finder vi især i forbruget af oksekød, grisekød og kødpålæg, hvor andelen der 

spiser det minimum en gang om ugen, er væsentligt lavere sammenlignet med børnefamili-

erne. I alt spiser 49 % af personer uden hjemmeboende børn kødpålæg minimum en gang 

om ugen, mens tallet er 53 % for oksekød.  

Personer over 65 år følger den samlede gruppes mønster. Dog ser vi en forskel på grisekød, 

hvor andelen af personer over 65 år, der spiser det minimum en gang om ugen, er på 57 % 

sammenlignet med de 45 % i den totale gruppe. Der er også tendens til, at personer over 65 
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år i højere grad spiser lammekød; andelen over 65 år, der aldrig spiser lam, er 9 % sammen-

lignet med den totale gruppe (n=886), hvor andelen er 29 %. 

Gravide og ammende spiser oftere oksekød mens de sjældnere spiser grisekød, sammenlig-

net med den totale gruppe (n=886). I alt 71 % af de gravide eller ammende spiser oksekød 

minimum en gang om ugen, men 35 % spiser grisekød minimum en gang om ugen. De reste-

rede kødtyper følger den generelle tendens.  

Slutteligt for gruppen af personer, der som hovedregel kun spiser kød nogle gange om måne-

den eller et par gange om året (vi har her udeladt personer, der aldrig spiser kød). Her ses det 

som forventet, at der generelt spises mindre af samtlige kødtyper. I alt 9 % spiser aldrig fjerkræ, 

10 % spiser aldrig oksekød, 18 % spiser aldrig grisekød, og 35 % spiser aldrig kødpålæg. Blandt 

personer, der sjældent spiser kød, er det altså ligeledes fjerkræ og oksekød, der anses som de 

mest populære valg, når der vælges kød. Den store forskel finder vi i kødpålæg, hvor andelen 

på 35 %, der aldrig spiser det, skal sammenlignes med kun 12 % fra den totale gruppe. Det kan 

pege på, at personer, der sjældent spiser kød, adskiller sig ved at fravælge det traditionelle 

kødpålæg til fx frokost eller aftensmad, og fokuserer på andre kødtyper ved den sjældne lej-

lighed.   
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Kødspisning og selvopfattet kostprin-

cip 

I dette afsnit ser vi på, hvorvidt personer, der har reduceret deres kødforbrug opfatter sig selv 

som veganere, vegetarer, pescetarer, fleksitarer eller kødspisere. I den sammenhæng er vi 

interesseret i at undersøge, om der er overensstemmelse mellem borgernes egne opfattelser 

af begreberne og den måde principperne ofte bliver defineret i litteraturen (Lassen et al., 2020; 

Pedersen & Ovesen, 2015).  
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Selvopfattet kostprincip 

For at kunne undersøge, hvordan forbrugerne selv opfatter begreberne, har vi ikke på forhånd 

defineret principperne for forbrugerne i spørgeskemaundersøgelserne. Som nævnt i rappor-

tens introduktion, defineres kostprincipperne ud fra en hovedregel om at: 

 Veganere udelukker alle animalske produkter. 

 Vegetarer spiser mejeriprodukter og æg, men ikke kød, fjerkræ og fisk. 

 Pescetarer spiser fisk, mejeriprodukter og æg, men ikke kød og fjerkræ.  

 Fleksitarer spiser hovedsageligt plantebaseret og lave mængder/få dage med rødt kød, mode-

rate mængder fisk, fjerkræ, æg og mejeriprodukter  

 

I vores spørgeskemaundersøgelse har vi således spurgt til både subjektiv opfattelse af kost-

princip og spisevaner. Med hensyn til det subjektive princip, svarer respondenterne på, hvor-

vidt de opfatter sig selv som veganere, vegetarer, pescetarer, fleksitarer eller kødspisere. Med 

hensyn til sammenlignelige spisevaner besvarer de spørgsmål om, hvor ofte de spiser kød, fisk, 

mejeriprodukter og æg. Det er derved muligt at vurdere graden af overensstemmelse mellem 

subjektivt og ”objektivt” kostprincip. Tabel 4 nedenfor illustrerer, hvordan de subjektive opfat-

telser sammenlignes med respondenternes selvrapporterede spisevaner. 

Halvdelen af de personer, der har reduceret deres kødforbrug, opfatter stadig sig selv som 

kødspisere. I alt 35 % opfatter sig som fleksitarer, 6 % som pescetarer, 6 % som vegetarer og 3 

% opfatter sig selv som veganere (figur 3). Sammenligner man selvopfattelsen blandt perso-

ner, som har reduceret deres kødforbrug med den samlede stikprøve (n=2985), er der ikke 

overraskende en markant større andel, der opfatter sig selv som vegetarer, pescetarer, vega-

nere, og især fleksitarer. Mens 78 % af den samlede stikprøve (n=2985) opfatter sig selv som 

kødspisere, er der kun 16 % der opfatter sig selv som fleksitarer, sammenlignet med de 35 % 

af de, som har reduceret kødforbruget. I alt opfatter 2 % af danskerne sig som pescetarer, 3 % 

som vegetarer, og lidt over 1 % opfatter sig selv som veganere.  
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Tabel 4 

Subjektiv opfattelse og kostprincip 

 

 

Som tallene i figur 3 nedenfor indikerer, er andelen, der opfatter sig selv som kødspisere, do-

minerende. Det ses også i samtlige undergrupper, med undtagelse hos de personer, der sjæl-

dent eller aldrig spiser kød. Blandt gravide og ammende er andelen, der opfatter sig selv som 

kødspisere, på 67 %. Blandt personer over 65 år er det 59 %, mens det for voksne med større 

eller mindre børn er hhv. 56 % og 52 % Hos undergruppen øvrige, er der 46 % der ser sig selv 

som kødspisere, mens den laveste andel, ikke overraskende, er blandt personer, der sjældent 

spiser kød, hvor 5 % ser sig selv som kødspiser.  

Mere end hver tredje af de forbrugere, der har reduceret deres kødforbrug, opfatter sig selv 

som fleksitar, hvilket er en væsentlig forskel sammenlignet med den samlede stikprøve. På 

tværs af undergrupperne ligger denne andel mellem 25-37 %. På tværs af undergrupperne er 

det således omkring hver tredje og hver fjerde person, der opfatter sig selv som fleksitar, hvor 

tallet er lavest for forældre til børn mellem 6-18 år (26 %) og gravide og ammende (25 %), 

mens gruppen øvrige har den største andel af personer, der ser sig selv som fleksitarer (37 %). 

At være fleksitar er den hyppigste selvopfattelse udover at være kødspiser, og udover at defi-

nitionen anvendes i alle grupper, er den ligeledes hyppigt anvendt både blandt personer, der 

spiser kød på daglig eller ugentlig basis, og i gruppen, der kun sjældent eller aldrig spiser kød.   

Blandt personer, der sjældent eller aldrig spiser kød, opfatter langt størstedelen sig selv som 

pescetar, vegetar eller veganer (64 %). I de resterende undergrupper er det en mindre andel, 

der opfatter sig selv som pescetar, vegetar eller veganer. Blandt voksne med større eller min-

dre børn er det mellem 15-17 %, og blandt personer over 65 år samt gravide eller ammende 

er det 8 %.  

  Subjektiv opfattelse Kostprincip 

Kødspiser 
'Jeg ser mig selv som kødspiser' 

'Jeg spiser som hovedregel kød hver dag' 

'Jeg spiser kødfrit en eller flere dage om ugen' 

Fleksitar 

'Jeg ser mig selv som fleksitar' 

'Jeg spiser som udgangspunkt ikke kød, men 

det hænder ved særlige lejligheder' 

'Jeg spiser hovedsageligt plantebaseret, lave 

mængder af kød samt moderate mængder af 

fisk, æg og mejeri' 

Pescetar 'Jeg ser mig selv som pescetar' 'Jeg spiser aldrig kød men spiser fisk' 

Vegetar 'Jeg ser mig selv som vegetar' 'Jeg spiser aldrig kød og fisk' 

Veganer 'Jeg ser mig selv som veganer' 'Jeg spiser aldrig kød, fisk mejeri eller æg' 
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Figur 3 

’Jeg ser mig selv som…’. Total og fordelt på undergrupper. (n=886) 

 

Spisevaner og kostprincipper 

Når vi sammenligner kostprincipperne og spisevanerne (se figur 4) hos forbrugerne fremgår 

det, at forbrugere, der har reduceret deres kødforbrug, har forskellige opfattelser af, hvad de 

forskellige kostprincipper betyder, og at denne opfattelse for flertallet af forbrugerne også af-

viger fra de typiske definitioner af kostprincipperne (Lassen et al., 2020; Pedersen & Ovesen, 

2015; Stamer et al. 2019).  

Figur 4 viser, at hvert kostprincip knytter sig til mellem tre og seks forskellige spisevaner blandt 

forbrugerne. I forhold til de anvendte definitioner dækker den nederste kategori i figuren ”jeg 

spiser aldrig kød, fisk, mejeri eller æg” veganere; ”jeg spiser aldrig kød og fisk” vegetarer; ”jeg 

spiser aldrig kød men spiser fisk” pescetarer; ”jeg spiser hovedsageligt plantebaseret, lave 
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mængder af kød samt moderate mængder af fisk, æg og mejeri” samt ”jeg spiser som ud-

gangspunkt ikke kød, men det hænder ved særlige lejligheder” fleksitar; mens de to øverste 

dækker definitionen på kødspisere.  

Figur 4 

Spisevaner og kostprincipper. (n=886) 
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Sammenlignes subjektiv opfattelse med kostprincip (Figur 5) ses det således, at der kun er 

fuldstændig overensstemmelse i andelene, når det gælder pescetarerne, mens andelen af 

selvopfattede veganere, vegetarer og fleksitarer alle overstiger de tilsvarende ”objektive” 

kostprincipper, mens det modsatte gør sig gældende for kødspisere. Med andre ord: Forbru-

gerne associerer sig i højere grad med kødreducerende kostprincipper end deres selvrappor-

terede spisevaner giver udtryk for. 

Figur 5 

Subjektiv opfattelse versus kostprincip. (n=886). 

 

Veganere 

Blandt selvopfattede veganerne angiver 51 % at spise i forhold til definitionen på et vegansk 

kostprincip, eftersom de angiver aldrig at spise kød, fisk, mejeriprodukter eller æg. Hernæst 

angiver 27 % ikke at spise kød og fisk mens resten angiver kostprincipper, som er relativt læn-

gere væk fra princippet om at undgå kød, fisk og mejeriprodukter (figur 4). Der er dobbelt så 

mange veganere (4%) i forhold til subjektiv opfattelse end i forhold til kostprincip (2%) (figur 5). 

Vegetarer 

Selvom definitionen på en vegetarisk kost er forholdsvis klar, findes den største variation i spi-

sevaner hos de personer, der opfatter sig selv som vegetarer. Her spiser henholdsvis 31 % aldrig 
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kød og fisk, 23 % spiser som udgangspunkt ikke kød, men det kan hænde ved særlige lejlig-

heder, 22 % spiser aldrig kød men spiser fisk, 16 % spiser hovedsageligt plantebaseret og lave 

mængder af kød samt moderate mængder af fisk, æg og mejeriprodukter. I alt 5 % spiser 

kødfrit en eller flere dage om ugen og 3 % spiser aldrig kød fisk, mejeriprodukter eller æg. I 

forhold til den her anvendte definition på en vegetar (Lassen et al., 2020) er det således kun 

31 % af de selvopfattede vegetarer, som er i overensstemmelse med definitionen. (figur 4). I 

alt er her også dobbelt så mange selvopfattede vegetarer (6 %) i forhold til subjektiv opfattelse 

end i forhold til kostprincip (3 %) (figur 5). 

Fleksitarer 

Blandt de selvopfattede fleksitarer er der kun 25 % der har spisevaner, som er i overensstem-

melse med det fleksitariske kostprincip, der indebærer et udgangspunkt i vegetarisk kost, 

nemlig at spise hovedsageligt plantebaseret (16 %) eller kun at spise kød ved særlige lejlig-

heder (9 %). Ligesom de selvopfattede vegetarer, har de selvopfattede fleksitarer med andre 

ord en mere rummelig definition af begreberne i forhold til det, der ligger til grund for nærvæ-

rende rapport (Lassen et al., 2020; Pedersen & Ovesen, 2015). Det skal dog retfærdigvis siges, 

at forbrugernes opfattelse er i bedre overensstemmelse med andre fleksitar-definitioner (fx 

Stamer et al., 2019), som indebærer at have en eller flere kødfrie dage om ugen, hvilket 68 % 

af de selvopfattede fleksitarer angiver at have. I alt 35 % af forbrugerne er efter egen opfat-

telse fleksitarer, mens andelen er mere end halveret (16 %), når de kategoriseres i forhold til 

selvrapporteret kostprincip (figur 5). 

Pescetarer 

Blandt pescetarerne, der jævnfør de anvendte definitioner (Lassen et al., 2020; Pedersen & 

Ovesen, 2015), ikke spiser kød, er der 15 %, der spiser kødfrit en eller flere dage om ugen, mens 

4 % angiver at det hænder ved specielle lejligheder, mens i alt 81 % følger pescetar-definitio-

nen, som går på aldrig at spise kød, men at spise fisk (figur 4). For pescetarernes vedkom-

mende er andelene, som opfatter sig som pescetarer og som følger dette kostprincip, ens (fi-

gur 5). 

Kødspisere 

Slutteligt er der de personer, der opfatter sig selv som kødspisere. De udgør den største del af 

undersøgelsen (50 %), og som tallene i figur 4 viser, spiser 58 % af dem kød én eller flere dage 

om ugen, mens 36 % af forbrugerne spiser kød på daglig basis. Herudover er der et fåtal, der 

hovedsageligt spiser plantebaseret og moderate mænger af kød (6 %). At være ”kødspiser” 
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er således det mest almindelig princip. I alt 50 % af respondenterne ser sig selv som kødspisere, 

mens andelen udgør 74 %, når der tages udgangspunkt i selvrapporterede kostprincipper (fi-

gur 5). 
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Familiens rolle  

I alt 75 % af de personer, der har reduceret deres kødforbrug, bor sammen med én eller flere 

andre. 79 % af disse bor sammen med deres partner, og 27 % bor med børn. Når vi handler 

fødevarer og laver mad, gør vi det i mange tilfælde ikke kun til os selv, men også med tanke 

på de andre medlemmer af husstanden. Fra andre undersøgelser ved vi, at forskelligheder i 

familiemedlemmers præferencer påvirker vores valg af fødevarer (Olsen & Grunert 2010; 

Cong, Olsen & Tuu 2013). Hvis vi i familien oplever uenighed eller forskellige holdninger til en 

fødevare, vil der være en lavere tilbøjelighed til at købe den (Olsen & Grunert 2010; Cong, 

Olsen & Tuu 2013). Når vi taler om forbrugeradfærd og valg af fødevarer, er det derfor vigtigt 

også at forstå normerne i familien, og de dertilhørende uenigheder, der kan opstå.   
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Husstandens ønsker til kød 

Personer, der bor sammen med andre, er blevet bedt om at svare på, i hvilken grad der er 

overensstemmelse i husstandens ønsker om at spise kød til dagligdagens måltider. Respon-

denterne har svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 er ’helt forskellige ønsker’ og 5 er ’helt ens øn-

sker’. 

Som det fremgår af figur 6 nedenfor har 64 % af respondenterne i hustande uden hjemmebo-

ende børn overvejende ens ønsker, mens 17 % angiver at de har overvejende forskellige øn-

sker. Dermed indikerer størstedelen af de personer, der har reduceret deres kødforbrug og bor 

sammen med en partner, at der er ens ønsker i husstanden i forhold til kød til dagligdagens 

måltider (figur 6). Samme billede gør sig gældende for hustande med børn i alderen 2-5 år. 

Her angiver 72 %, at der er overensstemmelse mellem husstandens ønsker om at spise kød til 

dagligdagens måltider, mens kun 14 % oplever overvejende forskellige ønsker. Den største 

forskel findes i børnefamilier med børn 6-18 år, hvor overensstemmelsen er mindre. 52 % har 

overvejende ens ønsker, 31 % placerer sig neutralt, og 18 % oplever overvejende forskellige 

ønsker. Det tyder på, at i takt med, at børnene bliver ældre, bliver ønskerne til kød i dagligda-

gens måltider også ændret.   

 

Figur 6 

’I hvilken grad er der overensstemmelse i husstandens ønsker om at spise kød til dagligdagens målti-

der?’ (n=627) 

 

 

I figur 7 kan vi se, at det primært er de respondenter, der aldrig spiser kød eller kun spiser kød 

nogle gange om måneden, der oplever at familien har overvejende forskellige ønsker til kød-

forbruget. I alt 29 % af dem, der aldrig spiser kød, har overvejende forskellige ønsker i husstan-

den, mens tallet er 25 % for dem, der kun spiser kød et par gange om måneden. Analysen viser 

altså en tydelig tendens til, at folk, der begrænser deres kødforbrug (maksimalt spiser kød 

nogle gange om måneden) oftere oplever uoverensstemmelse i husstandens ønske omkring 
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at spise kød, hvorimod der i de husstande, hvor der indtages kød dagligt, kun findes 13 % med 

overvejende forskellige ønsker (figur 7). 

I analysen finder vi dog ikke væsentlige forskelle i andelen, der oplever forskellige ønsker i 

husstanden, når vi kigger på tværs af selvopfattede kostprincipper. Der er altså ingen væsent-

lige forskelle i, om man opfatter sig selv som veganer, vegetar, pescetar, fleksitar eller kødspi-

ser omkring overensstemmelse om husstandens ønsker. 

Figur 7 

Andel, hvor husstanden har overvejende forskellige ønsker om at spise kød til dagligdagens måltider. 

(n=627) 

 

De voksne familiemedlemmers præferencer 

Følgende afsnit er baseret på resultater fra de tre nedenstående udsagn, der på forskellig vis 

behandler uenigheder i forhold til kødforbruget: 

1. ’Jeg føler ofte uoverensstemmelse mellem min partners og mine egne præferencer ift. kød’ 

2. ’Når kød er en del af aftensmaden, føler jeg ofte, at min partner og jeg ikke oplever ens tilfredshed’ 

3. ’Jeg føler ofte, at min partner og jeg er uenige om, hvorvidt vi skal have kød til aftensmad’  

De tre udsagn måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er ’meget uenig’ og 7 er ’meget enig’. Resul-

taterne viser, at der i de fleste tilfælde er overensstemmelse mellem de personer, der har re-

duceret kødforbruget, og partnernes ønsker og præferencer i forhold til kød. Kun 1 ud 15 er 

meget enig i et eller flere af de tre udsagn omkring uoverensstemmelser med hensyn til kød-

forbrug. Kigger vi på udsagnene enkeltvist, er kun 8 % meget enige i, at der ofte er uenighed 

med partneren omkring, hvorvidt familien skal spise kød til aftensmad. Til sammenligning an-
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giver 36 %, at de er meget uenige i udsagnet. I alt 6 % er meget enige i, at de oplever forskel-

lig grad af tilfredshed, når kød er en del af måltidet, mens 41 % er meget uenige. Til sidst er 5 

% meget enige i, at de ofte er uenige med deres partner om, hvorvidt de skal spise kød til af-

tensmad. Her er 43 % uenige. Med andre ord, er det et mindretal, der oplever uenigheder i 

forhold til kødets rolle i det fælles måltid. 

Kostprincipper, spisevaner og personer, der oplever uoverensstemmelser  

Zoomer vi ind på de personer, der er meget enige i et eller flere af de tre udsagn, der om-

handler uenigheder med hensyn til kødforbrug, er andelen højest blandt de personer, der op-

fatter sig selv som veganere, efterfulgt af vegetarer. Disse resultater kan være en naturlig kon-

sekvens af, at det er vanskeligere at tilfredsstille familiens præferencer, hvis et eller flere fami-

liemedlemmer forfølger meget konsekvente kostprincipper. I den anden ende af skalaen er 

andelen, der oplever uoverensstemmelser, klart lavest hos de forbrugere, der opfatter sig som 

kødspisere – herefter følger fleksitarerne med den laveste andel af uoverensstemmelser (Figur 

8).  

Sammenligner vi i stedet personer, der er meget enige i et eller flere af udsagnene om uover-

ensstemmelser, med kødforbruget, er der en markant større andel blandt personer, der spiser 

kød nogle gange om året, og en endnu større andel blandt personer, der aldrig spiser kød. 

Dette resultat kan sammenlignes med personer, der spiser kød minimum et par gange om 

måneden (figur 9).  

Samlet set peger resultaterne på, at personer, der rapporterer, at de spiser efter et kødbegræn-

sende princip eller spiser kød i meget begrænsede mængder, i flere tilfælde oplever uover-

ensstemmelser med deres partner, sammenlignet med de personer, der ofte spiser kød, og 

opfatter sig selv som enten kødspiser eller fleksitar. Dog kan sammenhængen ikke bekræftes 

i en statistisk test, grundet det lave antal af observationer i hver af de enkelte kategorier.  

Resultaterne i figur 8 og 9 peger også på en anden tendens: andelen der er uenige om, hvor-

vidt der skal spises kød til aftensmad, er generelt lavere end andelen, der oplever forskellige 

præferencer i forbindelse med valget af kød.  
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Figur 8 

Andel, der er ’meget enig’ i de nævnte udsagn, fordelt over subjektiv kostopfattelse. (n=513) 

 

 

Figur 9 

Andel, der er ’meget enig’ i de nævnte udsagn, fordelt over kødforbrug. (n=513) 
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Børnene i fokus 

Hvor ofte spiser børnene kød? 

Det sidste afsnit om familiens rolle handler om forældre til børn mellem 2-18 år, delt op på 

grupperne 2-5 og 6-18 år. Forældrene er spurgt ind til børnenes præferencer og forbrug af 

kød. Som omtalt tidligere (tabel 3), har børnefamilier det største forbrug af kød, og langt stør-

stedelen af børnene til de personer, der har reduceret deres kødforbrug, spiser kød på daglig 

eller ugentlig basis. Det gælder samlet set for 87 % af de mindre børn mellem 2-5 år, og 80 % 

af de større børn mellem 6-18 år. Hos børnene har indtaget af kød samme fordeling som hos 

forældrene: den største andel af børnene spiser kødfrit en eller flere dage om ugen, efterfulgt 

af børn, der som udgangspunkt spiser kød hver dag. Herefter kommer børn, der hovedsageligt 

spiser plantebaseret og lave mængder kød, og til sidst den mindste andel, der aldrig spiser 

kød/og eller fisk, eller kun gør det ved særlige lejligheder (figur 10).  

I undersøgelsen findes der ingen mindre børn mellem 2-5 år, der hverken spiser kød eller fisk, 

mens der hos de 6-18 årige børn er 9 %, der ikke spiser fisk eller kød (figur 10). Af de større 

børn, der ikke spiser kød eller fisk, har 3 ud af 4 af dem en forælder, der selv spiser kød eller 

fisk. Det kan tyde på, at flere af de 6-18 årige selv har valgt at udelade det fra deres kost. I 

sammenhæng med, at det primært er forældre med større børn, der oplever uenighed om-

kring kødforbruget (se figur 6), betyder ovenstående, at det er sandsynligt, at de større børn 

generelt ønsker at spise mindre – altså ikke mere – kød end den forælder, der har besvaret 

spørgeskemaet.  



36 

 

 Figur 10 

’Mit barn spiser…’ (n=206) 

 

Børnenes præferencer i forhold til kød 

I de fleste tilfælde har barn og forældre den samme overordnede spisevane i forhold til kød. 

Det gælder for 69 % af de mindre børn mellem 2-5 år, og ligeledes af de større børn mellem 

6-18 år. I de tilfælde, hvor der ikke er overensstemmelse i spisevanerne mellem barn og for-

ælder, skyldes det ofte, at børnene får mere kød end deres forælder. For de 6-18 årige børn, 

er der dog 2 ud af 15, der spiser mindre kød end deres forældre, hvilket igen taler for, at nogle 

større børn selv fravælger eller reducerer indtaget af kød.  

Blandt forældre til mindre børn er 62 % af dem enige eller overvejende enige i, at deres børn 

generelt spiser den mad, der bliver serveret for dem i hjemmet. Det samme gælder 58 % af 

forældrene til 6-18 årige børn (figur 11). I alt 55 % af forældrene til børn 2-5 år er overvejende 

enige i, at børnene ikke har præferencer for eller imod kød. Samlet set peger det på, at mindre 

børn indtager en lidt mere passiv rolle, når det kommer til kødindtag og følger deres forældres 

spisevaner, hvad enten det er samme mængde eller lidt mere. I alt 53 % af forældrene til de 

6-18 årige børn, er overvejende uenige i, at børnene ikke har præferencer for eller i mod kød. 

Hvilket i modsætning til forældrene til de mindre børn betyder, at de fleste forældre mener, at 

børnene faktisk har præferencer til spørgsmålet om kød. Samtidigt svarer 65 % af forældrene 

til de ældre børn, at børnene inddrages i beslutningerne omkring mad i hjemmet. Det tegner 

et billede af, at større børn generelt er beslutningsdygtige og har større indflydelse på indtaget 

af kød og mad generelt (figur 11), hvilket også kendes fra litteraturen om børns indflydelse på 

familiens madforbrug (Nørgaard, Brunsø, Christensen, & Mikkelsen, 2007).   
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Figur 11 

Andel, der er overvejende uenig, neutral eller overvejende enig i de nævnte udsagn. (n=206) 
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Overvejelser om ernæring og alterna-

tiver til kød 

Kødet spiller en stor rolle i mange danskeres kost og indeholder både en del proteiner og vig-

tige vitaminer (Alt om kost, 2020; Tobberup, 2019). Dette kapitel har til formål at undersøge, 

hvilke overvejelser de danskere, der har nedsat kødforbruget gør sig omkring ernæring, og 

hvilke alternativer til kød, de foretrækker. Analysen gælder både opfyldelsen af egne og an-

dre familiemedlemmers ernæringsbehov, samt hvilke alternativer til kød, der foretrækkes 

blandt grupperne.  

Langt størstedelen (87 %) af de personer, der har reduceret deres kødforbrug, mener, at de får 

dækket ernæringsbehovet med deres nuværende kost. I alt 8 % mener ikke, at de får deres 

ernæringsbehov dækket, mens 5 % svarer ’ved ikke’.   
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Bliver ernæringsbehovet dækket?  

Opfyldelse af eget ernæringsbehov 

Som afsnittets indledning røber, mener 87 %, at de får deres ernæringsbehov dækket med 

deres nuværende (kødreducerede) kost. Langt størstedelen er således af den opfattelse, at 

selvom de har reduceret deres kødforbrug, bliver deres ernæringsbehov tilstrækkeligt dækket 

af deres nuværende kost (figur 12).  

Figur 12 

’Mener du generelt, at du får dit ernæringsbehov opfyldt med den nuværende kost?’ (n=886) 

 

Kigger vi nærmere på den andel, der mener, at de ikke får deres ernæringsmæssige behov 

opfyldt, kan vi se, at 3 ud af 10 ikke agter at gøre noget aktivt for at forbedre ernæringsindta-

get. Kigger vi på den andel, der ikke ved, om deres ernæringsbehov er opfyldt, har lidt mere 

end 3 ud af 10 ikke planer om at gøre noget aktivt for at få mere viden om, hvorvidt deres 

ernæringsbehov er opfyldt. Der er således en mindre andel, der ikke viser nogen videre inte-

resse for deres ernæringsbehov. Opdeler vi gruppen i forhold til deres egen opfattelse af, hvil-

ket kostprincip de følger, viser det sig, at pescetarerne og, især, vegetarerne er i tvivl om eller 

ikke mener, de får deres ernæringsbehov opfyldt (figur 13). 
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Figur 13 

’Mener du generelt, at du får dit ernæringsbehov opfyldt med den nuværende kost?’ Total og fordelt 

på subjektiv kostopfattelse (n=886) 

 

Spørger vi til, i hvilken grad forbrugerne er opmærksomme på deres ernæringsbehov, frem for 

om det bliver dækket eller ej, kan vi se, at det i tråd med ovenstående, er langt størstedelen, 

der er opmærksomme på deres ernæringsbehov. Andelen, der i overvejende grad er op-

mærksomme på deres ernæringsbehov, udgør 77 %, mens andelen, der i overvejende grad 

er uopmærksomme på deres ernæringsbehov, kun udgør 12 % (figur 14).   
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Figur 14 

’Hvor opmærksom er du på, om du får dit ernæringsbehov opfyldt med den nuværende kost?’ Total 

og fordelt på undergrupper. (n=886)  

 

Når vi kigger på undergrupperne, finder vi, at 80 % af personerne over 65 år er overvejende 

opmærksomme på deres ernæringsbehov. Det samme gælder for 79 % af de personer, der 

sjældent eller aldrig spiser kød, 76 % af forældrene til større børn, 63 % af forældrene til mindre 

børn og 57 % af de gravide eller ammende (figur 14). På tværs af undergrupperne er langt 

den største andel således overvejende opmærksomme på deres ernæringsbehov. Resulta-

terne peger dog på, at småbørnsforældre og gravide har sværere ved at fokusere på egen 

ernæring sammenlignet med andre personer, der har reduceret deres kødforbrug. I alt 9 % af 

gruppen ”øvrige”, er overvejende uopmærksomme på om deres eget ernæringsbehov bliver 

opfyldt, mens tallet er henholdsvis 26 % for voksne med børn mellem 2-6 år, og 33 % for gra-

vide eller ammende (figur 14). Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem hvorvidt 

man bor sammen med børn, og hvor opmærksom man er på egen ernæring. Graden af op-

mærksomhed på egen ernæring, er således mindre blandt voksne, der bor sammen med 

børn. 

Børnenes ernæringsbehov 

I alt 86 % af forældrene til større eller mindre børn er overvejende opmærksomme på børne-

nes ernæringsbehov, og 90 % mener, at børnene får deres behov dækker med den nuvæ-

rende kost. I alt 6 % angiver, at de er overvejende uopmærksomme på børnenes ernærings-

behov, og 7 % mener ikke, at deres børn for deres ernæringsbehov opfyldt (figur 15 og 16). 9 

ud af 10 af forældrene er altså opmærksomme på deres børns ernæringsbehov, og mener 

ligeledes, at den nuværende kost opfylder behovene. Resultaterne viser også, at mere end 
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halvdelen af forældrene er mere opmærksomme på deres børns ernæring, end de er på de-

res egen – det gælder 6 ud af 10 forældre til mindre børn, og 5 ud af 10 forældre til større børn.  

Figur 15 

’Mener du generelt, at børn i husstanden får deres ernæringsbehov opfyldt med den nuværende 

kost?’ (n=192) 

 

Figur 16 

’Hvor opmærksom er du på, om børn i husstanden får deres ernæringsbehov opfyldt med den nuvæ-

rende kost?’. Sammenlagte svarkategorier. (n=192) 

 

Partnerens ernæringsbehov 

89 % mener, at deres partner får sit ernæringsbehov opfyldt med den nuværende kost, mens 

8 % ikke mener, at behovet opfyldes – 3 % svarer at de ikke ved det. Dertil kommer, at 70 % er 

overvejende opmærksomme på partneres ernæringsbehov, mens 13 % er overvejende uop-

mærksomme. 16 % placerer sig neutralt i midten. Langt størstedelen af de personer, der bor 

sammen med en partner, er således opmærksomme på, hvorvidt partneren får dækket sit 

ernæringsbehov (figur 17 og 18).  

Figur 17 

’Mener du generelt, at din partner får sit ernæringsbehov opfyldt med den nuværende kost?’ (n=513) 
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Figur 18 

’Hvor opmærksom er du på, om din partner får sit ernæringsbehov opfyldt med den nuværende 

kost?’. (n=513)  

 

Resultaterne viser også, at hovedparten af personer, der bor sammen med en partner, er lige 

så opmærksomme på partnerens som på egne ernæringsbehov (67 %). 1 ud af 5 er min-

dre opmærksom på partnerens behov, mens 1 ud af 10 er mere opmærksom på partnerens 

ernæringsbehov.  

 

Samlet set peger resultaterne på, at langt størstedelen af de personer, der har reduceret deres 

kødforbrug, selv mener, at de gør sig overvejelser omkring ernæring og de dertilhørende be-

hov. Hvis man bor sammen med sine børn eller sin partner, tænker de fleste i mindst lige så 

høj grad på børnenes og samlevernes ernæringsbehov, som på deres eget. Slutteligt indikerer 

resultaterne, at forældre til små børn, relativt set, har sværere ved at fokusere på de voksnes 

ernæring. I alt er 55 % af forældrene til mindre børn (2-5 årige) overvejende opmærksomme 

på om partneren får opfyldt sit ernæringsbehov, mens tallet er 77 % for personer over 65 år, 

og 62 % for personer med ældre børn (figur 18). 
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Alternativer til kød i kosten 

Som forrige afsnit belyser, tænker de fleste forbrugere, der har reduceret deres kødforbrug på, 

hvordan deres ernæringsbehov opfyldes. Langt de fleste af disse forbrugere, mener at de får 

deres ernæringsbehov opfyldt. I følgende afsnit kigges der nærmere på, hvilke fødevarer, der 

indgår som supplement, erstatning eller alternativ til kød, protein eller mejeriprodukter. I spør-

geskemaet er respondenterne blevet bedt om at angive på en skala fra 1-7, hvor enige de er 

i, at de spiser en række fødevarer (hvis de spiser kød i begrænset omfang), eller at de ville 

spise de nævnte fødevarer (hvis de spiser kød på daglig basis), i en kost med reduceret kød-

forbrug. Hver fødevarekategori blev eksemplificeret ved to eller tre produkter i spørgeskemaet. 

I dette afsnit tager vi udgangspunkt i den andel af respondenter, der er overvejende enige i, 

at de nævnte fødevarer indgår eller ville indgå i deres kost. Hertil ønsker vi at pointere, at af-

snittet ikke har til formål at gøre rede for forbrugernes kost i præcise mål eller mængder, men 

snarere ønsker at give et overordnet indtryk af, hvilke fødevaretyper forbrugerne foretrækker, 

når de ønsker at reducere deres forbrug af kød eller mejeriprodukter i dagligdagen.  

Reduktion af kødforbrug: De kødreducerende forbrugere versus ”gennemsnitsdan-

skerne” 

I figur 19 er der en oversigt over andelen, der er overvejende enige i, at nævnte fødevarer 

indgår eller ville indgå i deres kost som supplement, erstatning eller alternativ til kød. I figuren 

er der ligeledes tilføjet en rød streg, der markerer udsagnene fra den samlede stikprøve 

(n=2985). Ud af 19 fødevarer er mere end 50 % af de forbrugere, der har reduceret deres 

kødforbrug, overvejende enige i, at mørkegrønne grøntsager, nødder, ærter, bønner, fersk eller 

frossen fisk, svampe, frø, linser, fisk på dåse eller i glas og fiskepålæg, er en del af deres kød-

reducerende kost. Denne top 10 af fødevarer viser med andre ord, at forbrugere, der har re-

duceret deres kødforbrug, primært foretrækker at kompensere med fisk, grøntsager, nødder, 

ærter, svampe, bønner, frø og linser. Disse fødevarer, med undtagelse af fisk, kan forarbejdes, 

så de minder om kød i fx udseende eller erstatter kød i særlige retter – dog er fødevarerne ikke 

nødvendigvis erstatning for kød rent ernæringsmæssigt (figur 19).  

Figuren viser også, at forarbejdede, plantebaserede produkter, som minder om kød eller an-

dre animalske produkter, angives af relativt få forbrugere. Disse produkttyper, der i øjeblikket 

vinder frem på det danske marked, angives dog alligevel af en betydelig del af responden-

terne. Således er 28 % overvejende enige i, at de spiser/ville spise plantebaserede produkter, 

der skal varmes op (fx plantebøffer eller svampefrikadeller), mens 18 % angiver plantebase-

rede færdigretter. I den nedre halvdel finder vi også kødfars, der er tilsat grøntsager (40 %) og 
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kødpålæg tilsat grøntsager (30 %). Der er således også en væsentlig del af forbrugerne, der 

angiver blandingsprodukter, der består af både animalsk og plantebaserede indhold som fx 

oksefars med grøntsager. Disse produkter er med til at reducere mængden af kød ved at sup-

plere med fx grøntsager (figur 19).  

Overordnet set indikerer resultaterne, at forbrugerne i højere grad, på nuværende tidspunkt, 

foretrækker fødevarer, der kan opfattes som mere ’naturlige’ eller ’rene’ i sin form, som fx grønt-

sager (84 %), bønner (71 %), svampe (65 %) eller fersk og frossen fisk (69 %), frem for fødevarer, 

der kan defineres som forarbejdede ’erstatninger’ for kød og andre animalske produkter, som 

fx plante/kød-baserede blandingsprodukter og sojabaseret ’ost’.  

 

Sammenligner vi resultaterne fra de respondenter, der har reduceret eller stoppet deres kød-

forbrug, med den samlede stikprøve (n=2985), kan vi især se forskelle i produktkategorierne; 

mørkegrønne grøntsager, bønner, frø, linser og plantebaserede produkter til tilberedning og 

opvarmning. Der er derimod ikke store forskelle, når det kommer til fisk; vi finder således ikke 

væsentlige forskelle hvad angår fersk eller frossen fisk, fisk på dåse eller i glas, eller fiskepålæg. 

Herudover er der ikke forskel, når det gælder kødfars tilsat grøntsager ligesom andelen, som 

angiver kødpålæg tilsat grøntsager, faktisk er større i hele populationen end blandt dem, der 

har nedsat eller reduceret kødforbruget (figur 19).  
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Figur 19 

Andel, der er overvejende enige i, at de nævnte fødevarer indgår/ville indgå i deres kost for at redu-

cere mængden af kød (n=886) De røde streger markerer den samlede stikprøve. (n=2985) 
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I figur 20 finder vi en kort liste over fødevarer, der kan erstatte traditionelle mejeriprodukter. 

Listen viser, at de fleste respondenter angiver plantedrik (40 %) efterfulgt af vegansk smør (36 

%), vegansk is (35 %), vegansk yoghurt (24 %) og vegansk ost (15 %). Det mest udbredte pro-

dukt er altså plantedrik, som 4 ud af 10 er overvejende enige i, at de bruger eller ville bruge 

for at reducere forbruget af mejeriprodukter (figur 20). Den røde streg i figuren markerer den 

samlede stikprøve (n=2985), og som figuren viser, er alle produkter væsentligt mere fremtræ-

dende som alternativ, hos de personer, der har reduceret deres kødforbrug.  

 

Figur 20 

Andel, der er overvejende enige i, at de nævnte fødevarer indgår i deres kost for at reducere mæng-

den af mejeriprodukter. (n=886).  Røde streger markerer den samlede stikprøve. (n=2985) 

 

Undergruppernes præferencer 

I nærværende afsnit beskriver vi de overordnede tendenser og de væsentligste forskelle mel-

lem undergrupperne. Forældre til børn 2-5 år, forældre til børn 6-18 år, personer over 65 år, 

gravide eller ammende, og personer der sjældent eller aldrig spiser kød. I figur 21 er der en 

oversigt og sammenligning over, hvorledes grupperne er overvejende enige i, at de spi-

ser/ville spise de nævnte fødevarer som supplement/erstatning til kød.  
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Figur 21 

Andel, der er overvejende enige i, at de spiser/ville spise de nævnte fødevarer som supplement/er-

statning for kød. (n=886).   
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Overordnet set følger undergrupperne de generelle tendenser; fisk, mørkegrønne grøntsager, 

nødder, ærter, svampe, bønner, frø og linser er de mest foretrukne fødevarer, når det kommer 

til at reducere kødforbrug, mens forarbejdede, plantebaserede produkter, blandingsprodukter 

samt insekter, sojabaseret ’ost’ og tang/alger sjældnere foretrækkes. 

Kigger vi på de enkelte undergrupper, er det særligt de personer, der sjældent eller aldrig 

spiser kød, der skiller sig ud. De bruger i mindre grad fisk og blandingsprodukter sammenlignet 

med den samlede forbrugergruppe. Til gengæld er der væsentligt flere, der bruger sojabase-

ret ’ost’ samt plantebaserede produkter, både til opvarmning og tilberedning, samt planteba-

serede færdigretter og pålæg. Yderligere bruger flere af dem frø og linser i deres kost, sam-

menlignet med den samlede forbrugergruppe (figur 21). 

Personer over 65 år angiver væsentligt færre plantebaserede, forarbejdede produkter og so-

jabaseret ’ost’ sammenlignet med den samlede forbrugergruppe. Hertil kommer, at de også i 

mindre grad angiver linser og bønner. Flere personer over 65 år angiver til gengæld fisk sam-

menlignet med den samlede forbrugergruppe (figur 21).        

Slutteligt er der forældre til børn samt gravide eller ammende, hvis valg af produkter i en kost 

med mindre kød, følger den samlede forbrugergruppe, og har fisk, grøntsager, nødder, ærter, 

svampe, bønner, frø og linser som de mest udbredte fødevarer. Dog peger resultaterne på, at 

de i lidt højere grad bruger blandingsprodukter af kød og grøntsager. Det stemmer godt 

overens med tidligere beskrevne resultater, hvor børnefamilier så ud til at spise mere kød ge-

nerelt. 

Alternativer til mejeriprodukter 

Med hensyn til veganske alternativer til mejeriprodukter, er der større variation mellem under-

grupperne. Her finder vi, at personer, der sjældent eller aldrig spiser kød, bruger samtlige fø-

devarer markant mere end den samlede forbrugergruppe. Derimod er der ikke den store po-

pularitet til de alternative mejeriprodukter blandt personer over 65 år, der markerer disse fø-

devarer væsentligt mindre end den samlede forbrugergruppe. Herimellem finder vi forældre 

til børn samt gravide eller ammende, der i stor udstrækning følger den samlede forbruger-

gruppe, hvor andelen, der i overvejende grad bruger de veganske alternativer til mejeripro-

dukter ligger mellem 20 og 40 % med undtagelse af vegansk ost, der ligger lavest med 15 % 

(figur 22).  

Personer, der sjældent eller aldrig spiser kød, bruger relativt set hyppigst plantedrik (61 %), ef-

terfulgt af vegansk is (55 %) og vegansk smør (53 %). Til sammenligning er tallet 40 % for plan-

tedrik hos den samlede gruppe, der har reduceret kødforbruget, mens vegansk is og vegansk 
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smør henholdsvis benyttes som supplement eller erstatning af 35 % og 36 %. Personer over 65 

år ligger 20 procentpoint lavere end den samlede forbrugergruppe med hensyn til plantedrik, 

vegansk is samt vegansk smør, mens de ligger 10 procentpoint lavere i forhold til vegansk ost 

og vegansk yoghurt (figur 22). 

 

Figur 22 

Andel, der er overvejende enige i, at de spiser/ville spise de nævnte fødevarer som supplement eller 

erstatning for mejeriprodukter. (n=886).  
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Motiver for at nedbringe 

kødforbruget 

I dag er kød så let tilgængeligt, relativt billigt samt, ikke mindst, en vigtig del af den danske 

madkultur, at beslutningen om at fravælge eller reducere kødforbruget ofte vil være drevet af 

bevidste motiver. I dette, afsluttende kapitel dykker vi derfor ned i spørgsmålet om, hvorfor 

forbrugere vælger at skære ned på kødet, dvs. hvad er det, som motiverer dem til denne ad-

færd?  

I analysen har vi fokuseret på seks områder, der kan motivere forbrugeren til at reducere kød-

forbruget. De områder er; sundhed, smag, miljø og klima, dyrevelfærd, identitet samt sociale 

normer. Respondenten har svaret på en række udsagn, der alle indledes med ’jeg spiser min-

dre eller ingen kød, fordi...’ Herefter angiver respondenterne, hvor enige eller uenige de er med 

et relateret udsagn på en skala fra 1-7, hvor 1 er ’meget uenig’ og 7 er ’meget enig’. I kapitlet 

fokuserer vi på den andel, der er overvejende enige (5, 6 eller 7) med de nævnte udsagn.  
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Hvorfor reducere kødforbruget? 

Hensynet til miljø og klima, dyrevelfærd samt egen sundhed, er de mest udbredte motiver for 

at reducere kødforbruget.  

Miljø og klima er den vigtigste motivation: Henholdsvis 75 % og 70 % siger, at de spiser mindre 

kød, fordi det er bedre for miljø og klima, og de ønsker at spise på en miljø- og klimavenlig 

måde.  

Dernæst er sundhed et vigtigt argument. I alt 67 % angiver, at de spiser mindre kød, fordi de 

går op i sund mad. Sundhed er dog ikke det samme som vægttab, og kødet bliver ikke nød-

vendigvis reduceret, fordi respondenterne ønsker at reducere tallet på vægten – 26 % spiser 

mindre kød, for at tabe sig. 

I alt 59 % spiser mindre kød, fordi de mener, at kødproduktion har en negativ effekt på dyre-

velfærden, men kun 29 % finder det uetisk, at dyrene slagtes for at producere kød. Det peger 

på, at dyrevelfærd ofte opfattes som dyrenes omgivelser og vilkår, mens de lever, mere end 

det faktum, at de slagtes. Flere forbrugere bekymrer sig således om dyrevelfærd uden nød-

vendigvis at være modstander af kødproduktion eller slagtning (figur 23). 

Resultaterne indikerer, at smagen af kød har en mindre betydning for valget om at reducere 

kødforbruget. Kun 15 % siger, at de har reduceret deres kødforbrug, fordi de ikke bryder sig om 

smagen af kød, mens 23 % er overvejende enige i, at de foretrækker smagen fra vegetariske 

retter over kød. Ud fra disse resultater kan man sige, at de fleste personer, der vælger at redu-

cere kødforbruget, ikke gør det ud fra en ændring af kødets smag eller egenskaber, men ud 

fra andre omstændigheder som miljø, klima, dyrevelfærd og egen sundhed (figur 23). 

Sammen med smag står sociale faktorer som det mindst udbredte motiv for reducering af 

kødforbrug. Kun 9 % har rapporteret, at de bliver opfordret af den sociale omgangskreds til at 

nedsætte kødforbruget, mens kun 11 % er opdraget til at mindske kødforbruget. Dog angiver 

20 %, at de har reduceret deres kødforbrug, fordi det er moderne. Herudover angiver 1 ud af 

4, at de er overvejende enige i, at de spiser mindre kød, fordi kødreduktion er en vigtig del af, 

hvem de er – altså en vigtig del af deres identitet. Vi ser altså at 20 % spiser mindre kød, blandt 

andet fordi det er moderne, og 25 % mener, at kødreduktion er vigtigt for deres opfattelse af, 

hvem de er (figur 23).  
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Figur 23 

’Jeg spiser mindre eller ingen kød, fordi…’ Andel, der er overvejende enig i de nævnte udsagn. 

(n=599) 
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Motiver blandt undergrupperne 

I figur 24 nederst i afsnittet ses linjefiguren, der er udgangspunktet for afsnittet omkring under-

gruppernes motiver for at nedsætte kødforbruget. Vi fokuserer på, hvordan undergrupperne 

adskiller sig fra den samlede forbrugergruppe.  

Det overordnede billede af motiverne for at reducere kødforbruget går på tværs af under-

grupperne. Hensynet til miljø og klima er generelt det mest udbredte motiv, efterfulgt af sund-

hed og dyrevelfærd. For personer, der sjældent eller aldrig spiser kød samt gravide og am-

mende, er motivet dog oftere kødproduktionens negative effekt på dyrevelfærd, sammenlig-

net med både sundhed og hensynet til miljø og klima.  

De personer, der sjældent eller aldrig spiser kød, skiller sig endvidere ud fra den samlede 

gruppe, ved at de i flere tilfælde foretrækker smagen fra vegetariske retter, og ikke bryder sig 

om kød. I alt 57 % af de, der sjældent eller aldrig spiser kød, foretrækker smagen fra vegetari-

ske retter, sammenlignet med 23 % af den samlede forbrugergruppe. Samme mønster ses i 

spørgsmålet omkring smagen af kød. Hos de, der sjældent eller aldrig spiser kød, svarer 33 % 

at de generelt ikke bryder sig om smagen af kød, mens tallet er 15 % for den samlede forbru-

gergruppe. Hertil kommer, at dobbelt så mange af de, som sjældent eller aldrig spiser kød, 

sammenlignet med den samlede forbrugergruppe, ser kødreduktion som en vigtig del af 

hvem de er.  

Gruppen 65+, der har reduceret deres kødforbrug, skiller sig ud ved, at færre af dem finder, at 

sociale normer, smag og dyrevelfærd i særdeleshed, udgør motiver til at reducere kødforbru-

get – 46 % er overvejende enige i, at de spiser mindre kød, fordi kødproduktion har en negativ 

effekt på dyrevelfærd, mens 15 % finder det uetisk at dyrene slagtes for at producere kød. 

Disse tal skal sammenlignes med henholdsvis 59 % og 30 % for den samlede forbrugergruppe. 

Gruppen 65+ er lige så optaget af sundhed, og mener i ligeså høj grad, som den samlede 

forbrugergruppe, at det er bedre for miljø og klima at reducere kødforbruget. Dog svarer en 

mindre andel, at de selv ønsker at spise på en mere miljø- og klimavenlig måde. 

Som det er tilfældet i rapportens øvrige analyser, følger børnefamilierne overordnet set i dette 

tilfælde også den samlede gruppe af personer, der har reduceret kødforbruget. Dog er hensyn 

til miljø og klima lidt mere udbredt hos børnefamilier, mens sundhed er mindre. Sidstnævnte 

kan stemme overens med, at forældre til børn også var mindre opmærksomme på deres egen 

ernæring (jævnfør kapitel 3 om ernæring). Forældre til større og mindre børn adskiller sig 

umiddelbart mest fra hinanden i spørgsmålet om identitet, hvor 35 % af forældrene til mindre 

børn siger, at kødreduktion er en vigtig del af, hvem de er, mens andelen er 20 % blandt for-

ældre til større børn.   
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Figur 24 

Andel, der er overvejende enige i, at de nævnte udsagn motiverer dem til kødreduktion. (n=599) 
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Konklusion og diskussion 

Reduktion af kødforbruget 

Nærværende rapport er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse (n=2985) 

med danske fødevareforbrugere mellem 18 og 70 år.  Af de adspurgte angav 886 respon-

denter, svarende til en lille tredjedel (29,6 %), at de har reduceret eller stoppet deres kødfor-

brug inden for det sidste halve år eller tidligere. Disse 29,6 % af de danske fødevareforbrugere 

er fokus for denne rapport. Denne gruppe har en overrepræsentation af kvinder, unge mellem 

18-34 år, personer bosat i Storkøbenhavn og, især, personer med en videregående uddan-

nelse.  

Det største forbrug af kød findes i husstande med børn mellem 2 og 18 år. Det gælder både 

for forbruget af fjerkræ, oksekød, kødpålæg og grisekød. Til sammenligning er den gruppe, 

som spiser mindst kød, gruppen ”Øvrige”. Denne gruppe består primært af personer under 65 

år uden hjemmeboende børn. 

At der ikke nødvendigvis er tale om en kraftig reduktion af kødforbruget for personer, der har 

reduceret kødforbruget ser vi ved, at 38 % stadig spiser kød hver dag. At det samme gælder 

for knap 70 % af stikprøven for den samlede population (n=2985) viser dog, at kødfrie dage er 

mere almindelige blandt de, der har reduceret kødforbruget, og selvom vi ikke har et mål for 

de mængder, der konsumeres af de kødreducerende forbrugere, må vi antage at de er væ-

sentlige lavere end for gennemsnitsdanskeren. 

At andelen af danske fødevareforbrugere, der angiver at have reduceret deres kødforbrug, er 

så stor skal ses i lyset af den omfattende medieomtale af emnet de senere år, og i sammen-

hæng med, at salget af kød i detailhandlen er faldet. Fx har Coop fra 2015 til 2019 oplevet et 

fald i salget af fersk kød på 5 %, mens salget af kødalternativer fortsat stiger støt (Mortensen, 

2019). Det kan dog ikke udelukkes, at væksten i udespisning delvis kompenserer for detail-

handlens faldende kødsalg, eftersom miljøhensyn for de fleste ikke er et prioriteret emne, når 

man vælger at spise ude (Gantriis & Grunert, 2020) 
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Motiver for reduktion 

I overensstemmelse med hvad vi ser i tidligere forskning, er hensynet til miljø, klima, sundhed 

og dyrevelfærd vigtige motiver for at reducere kødforbruget (fx Bastian et al., 2012; Stoll-

Kleemann & Schmidt, 2017). Sociale normer, det at andre mener, at man bør nedsætte kød-

forbruget, anses af forbrugerne som den mindst vigtige grund til at reducere kødforbruget. Det 

skal dog nævnes at sociale normer ofte opererer på et ubevidst plan, hvor man ikke nødven-

digvis er sig bevidst om, at andre kan have en betydelig indflydelse på éns holdninger og 

handlinger (Nolan, Schultz, Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2008), herunder også, at andre 

kan have en betydelig indflydelse på mad- og måltidsvanerne (Higgs, 2015). 

Præferencer og uoverensstemmelser 

Mens de mindre børn ofte følger forælderens kostvaner, er der oftere uoverensstemmelser el-

ler konflikt omkring kødets rolle i husstande med børn på 6-18 år. Det skyldes formentlig, at 

større børn har en mere aktiv rolle i forhold til præferencer og beslutningstagning, ligesom de 

har en holdning til, hvad der serveres, og hvilket kød de foretrækker (Nørgaard & Brunsø, 

2011). Det bemærkes her, at 9 % af børnene mellem 6-18 år, ifølge deres forældre, aldrig 

spiser kød.  

Kødets rolle skaber sjældent en anledning til konflikt hos de andre forbrugergrupper, ligesom 

der sjældent er uenighed omkring kødets rolle i måltider blandt partnere i samme husstand. 

Andelen af forbrugere, der er uenige om, hvorvidt der skal spises kød til aftensmad er generelt 

lavere end andelen, der oplever forskellige præferencer i forbindelse med valget af kød. Det 

peger på, at partnere, der har forskellige individuelle præferencer, ofte kan nå til enighed om-

kring fælles måltider. Ifølge Cong, Olsen og Tuu (2013) er en vigtig metode til at undgå konflikt 

i husstanden, at vi tilpasser vores egne præferencer til familiens ønsker, behov og forventnin-

ger. Når man indgår i en familie eller husstand med flere medlemmer, vil dagligdagens mad-

lavning og indkøb derfor ofte være et udtryk for kompromisser, tilpasninger og hensyn, snarere 

end individuelle præferencer (Grønhøj, 2006). Ud fra det perspektiv, kan vi forklare, hvorfor 

andelen af personer, der oplever forskellige præferencer og tilfredshed i forhold til deres part-

ner, er større, end den andel, der oplever konflikt med hensyn til aftensmåltidet.  

Brug af alternativer 

Mørkegrønne grøntsager, nødder, ærter, bønner, svampe, linser og fersk eller frossen fisk er 

hyppigt valgte fødevarer, hos de forbrugere, der har reduceret eller helt udeladt kødet i kosten. 

Især mørkegrønne grøntsager, bønner og linser bliver oftere valgt af disse forbrugere, sam-
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menlignet med resten af befolkningen, mens fisk generelt følger samme niveau som den sam-

lede befolkning. Af alternativer til klassiske mejeriprodukter er især plantedrik og vegansk smør 

hyppigt anvendt hos de forbrugere, der har reduceret kødforbruget. Plantebaserede produk-

ter til opvarmning og tilberedning, samt færdigretter og pålæg af plantebaserede produkter 

har endnu ikke opnået stor udbredelse, hos de personer, der har nedsat kødforbruget, men 

stadig spiser kød. 

Selvom de ikke er de mest hyppigt anvendte alternativer, anvendes plantebaserede produk-

ter hyppigere hos personer, der sjældent eller aldrig spiser kød, sammenlignet med de andre 

grupper. Personer over 65 år har ikke taget plantebaserede produkter til sig, men spiser til gen-

gæld fisk i højere grad end resten af befolkningen. Fisk og fødevarer som mørkegrønne grønt-

sager, nødder, ærter, svampe, bønner, frø og linser de mest populære hos forældre til mindre 

børn (2-5 år) samt gravide og ammende.  

Ernæringsbehov  

For de 29,6 % af forbrugerne, der har reduceret kødindtaget, giver dette generelt ikke anled-

ning til bekymring om opfyldelse af ernæringsbehovet. Størstedelen mener, at de får dækket 

deres ernæringsbehov i en kost med mindre kød, og for forældre til børn i alderen 6-18 år og 

personer over 65 år og ”Øvrige” (personer uden hjemmeboende børn i alderen 2-18 år), er 

langt de fleste opmærksomme på, at de selv såvel som deres partnere får dækket ernærings-

behovet. I modsætning til de andre grupper er forældre til mindre børn (2-5 år) samt gravide 

og ammende mindre opmærksomme på opfyldelsen af egne samt partnerens ernæringsbe-

hov. Det er ikke et ukendt fænomen, at gravide og småbørnsforældre er tilbøjelige til at være 

mindre opmærksomme på egne sunde spisevaner i den overgangsfase, som graviditet og 

nybagt forældreskab udgør (Aschemann-Witzel, 2013; Moura & Aschemann-Witzel, 2020.). 

Eftersom denne undersøgelse inkluderer et meget lavt antal gravide/ammende må vi nøjes 

med at konstatere, at resultaterne indikerer, at gravide er mindre opmærksomme på eget er-

næringsbehov, hvilket naturligvis bør give anledning, dels til flere undersøgelser blandt disse 

grupper, men også ekstra opmærksomhed i forhold kostvejledninger om kødreducerende 

kostvaner til grupperne. Herudover er det værd at bemærke, at forbrugere, som efter eget 

udsagn er vegetarer eller pescetarer, i højere grad ikke mener (eller er i tvivl, for vegetarernes 

vedkommende), at de får dækket deres ernæringsbehov ved deres nuværende kost. Det kan 

tyde på, at der er en del, som har ”startvanskeligheder” i forhold til at omlægge til en kost, der 

er både ernæringsrigtig og miljøvenlig. 
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Subjektivt versus ”objektivt” kostprincip 

Næsten halvdelen af de danskere, der har reduceret kødforbruget, definerer sig selv som 

kødspisere, mens næsten en tredjedel opfatter sig selv som fleksitarer, hvilket er ca. dobbelt 

så stor en andel, som i den samlede stikprøve (15 %). En sammenligning af disse selvopfattel-

ser med eksisterende definitioner af vegetariske, veganske og andre kostprincipper (Lassen et 

al., 2020; Pedersen & Ovesen, 2015; Stamer et al., 2019) og forbrugernes spisevaner, viser at 

personer, som angiver at have reduceret kødforbruget, har en varierende forståelse af, hvad 

de enkelte kostprincipper indebærer. Dette illustreres for eksempel af, at 22 % af de, der op-

fatter sig selv som vegetarer, angiver, at de spiser fisk, og at 23 % af denne gruppe også oply-

ser, at det hænder, at de spiser kød. Når der tages udgangspunkt i de eksisterende definitioner 

af kostprincipper, tyder undersøgelsen på, at der selv blandt de personer, der angiver at have 

reduceret kødforbruget, ikke er mere end hhv. 2 % og 3 %, der kan betegnes som egentlige 

veganere eller vegetarer. De ovenstående resultater kan tages som udtryk for, at identiteten 

som vegetar/veganer er kommet på mode blandt store dele af befolkningen, men at der er 

mange, der ikke ved hvad disse kostprincipper indebærer. På samme måde viser der sig et 

stort antal, som betegner sig som fleksitarer, 35 %, mens de i forhold til en ”objektiv” definition 

kun ville udgøre 16 %. 

Resultaterne af denne undersøgelse betyder, at man bør regne med et fortsat fald i dansker-

nes kødforbrug i de kommende år. Sandsynligheden for dette styrkes af, at undersøgelsen 

også viser, at kødreduktion motiveres af bekymringer for miljø, klima og personlige sundhed – 

motiver, som næppe bliver mindre relevante i de kommende år. Det samme gælder det for-

hold, at undersøgelsen viser, at flertallet af de kødreducerende forbrugere ikke oplever fami-

liemæssige uenigheder om kødbruget, idet det dog bemærkes, at der er lidt større tendens til 

uoverensstemmelser blandt familier til de ældre børn (6-18 år). Blandt forbrugerne findes der 

ikke en opfattelse af, at der er større ernæringsmæssige udfordringer ved et reduceret kødfor-

brug, og tilgængeligheden af alternativer til kød ser ikke ud til at udgøre væsentlige proble-

mer, hvilket dog ikke er undersøgt til bunds i denne rapport. At betydningen af sådanne barri-

erer for at reducere kødforbruget generelt ser ud til at være mindre vigtige, skal dog ikke tages 

som udtryk for, at kødreduktion ikke kan stimuleres ved en fortsat indsats for at nedbringe bar-

riererne. At det således er de forbrugere, der er mest konsekvente i forhold til en fortsættelse 

og yderligere reduktion af kødforbruget, der oplever de største familiemæssige udfordringer i 

forhold til reduktionen, indikerer, at der er et potentiale for kommercielle og offentlige tiltag i 

forhold til at gøre kødfrie fødevarer mere tilgængelige, ernæringsrigtige og velsmagende. 
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Bilag 1: Sandsynlighed for at reducere kødfor-

bruget 

   Odds 

Køn 
  

Mand 
 

0,22 

Kvinde 0,59*** 0,33 
   

Alder 
  

18-34 år 
 

0,37 

35-49 år -0,57*** 0,25 

50-70 år -0,47*** 0,27 
   

Uddannelse 
  

Folkeskole 
 

0,17 

Gymnasial 0,59*** 0,26 

Erhvervsfaglig 0,42** 0,23 

Videregående 0,91*** 0,32 
   

Urbanitet 
  

Storkøbenhavn 
 

0,37 

Aarhus, Odense, Aalborg -0,34*** 0,3 

Større by (>15.000) -0,49*** 0,27 

Mindre by eller på landet -0,71*** 0,23 
   

Konstant -1,2***   
   

Note. *** = p-værdi <0,01 ; ** = p-værdi<0,05 

 

 


