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Danskernes forbrugsvaner for fast-

food og færdigretter, søde og salte 

snacks og sodavand 

Faktaark 

Baggrund og formål 

Over en årrække har kosten, særligt i den vestlige verden, ændret sig til at indeholde flere HFSS-føde-

varer (højt indhold af fedt, salt og sukker). Denne stigning i forbruget af HFSS-fødevarer er associeret 

med en tilsvarende stigning i forekomsten af livsstilssygdomme som diabetes, overvægt og hjerte-kar-

sygdomme, med følgeproblemer som nedsat arbejdsevne, livskvalitet og livslængde. Derfor formuleres 

i eksisterende forskning et behov for, at interessenter på tværs af sektorer samarbejder om at udvikle 

tiltag, der kan ændre forbrugsadfærden og nedbringe konsekvenserne. 

Derfor har Fødevarestyrelsen sammen med en række danske NGO’er, brancheorganisationer, føde-

vare- og detailvirksomheder dannet ’Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima’, der har til formål at 

skabe et grundlag for at udvikle og øge udbuddet af sundere mad og måltider. På den baggrund har 

MAPP Centret undersøgt danskernes forbrugsvaner, motiver og præferencer for fødevarer i produktka-

tegorierne convenience food (fastfood og færdigretter), snacks (søde og salte) og sodavand1. 

Bag om undersøgelsen 

Undersøgelsen er baseret på data fra et spørgeskema (LINK), med et repræsentativt udsnit af danske 

fødevareforbrugere. Stikprøven består af 1.007 forbrugere over 18 år fra alle fem regioner.  Cirka 49 % 

er mænd og 51 % er kvinder. Userneeds har indsamlet data ved et web-survey i september 2020. 

Valget mellem sundhed og smag – tre segmenter 

Det er generelt for valget af fødevarer, at flere motiver er i spil, og forskning viser at smag/nydelse og 

sundhed er de vigtigste. Både smag/nydelse og sundhed er relateret til mere specifikke interesser, fx, 

                                                             

1 HFSS fødevarer er et paraplyterm der dækker over kategorier af produkter, der i daglig tale kendes som convenience food - 

færdigretter og fastfood, snacks – søde og salte snacks såsom slik, bageriprodukter, chips og krydrede nødder og sukkerholdige 

drikkevarer som sodavand (Hall 2018). 

https://bit.ly/3sSG5Wv
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for light-produkter og/eller naturlighed, og underliggende følelsesbetingede mekanismer som ’cra-

vings’ og ’selv-belønning’. For mange typer af snacks, er det først og fremmest smagen, der tæller, men 

for de fødevarer, der indgår i hovedmåltiderne, afvejer forbrugerne motiver for sundhed og nydelse. 

I undersøgelsen identificerer vi tre forbrugersegmenter, der er forskellige med hensyn til denne afvej-

ning, deres forbrug og deres ønsker til forandring – ’de sundheds-orienterede’, ’de light-orienterede’ og 

’de følelsesorienterede’.  

De sundheds-orienterede (19 % af stikprøven) 

’De sundheds-orienterede’ adskiller sig ved en lille overvægt af kvinder og en større andel af ældre 

aldersgrupper > 50 år. Der er desuden flere med en kort uddannelse og færre med en lang uddannelse, 

end der er i stikprøven. Over halvdelen af respondenterne bor i en storby eller stor provinsby. Cirka 80 

% er maksimum to personer i husstanden, og mere end to tredjedele bor med samlever/partner, uden 

hjemmeboende børn. 

I deres valg af mad vægter ’de sundheds-orienterede’ naturlighed og ernæring højt, og er mindre sty-

rede af ’cravings’ og følelser.  

Forbrug 

’De sundheds-orienterede’ er segmentet med det laveste forbrug i alle de undersøgte HFSS-kategorier. 

De foretrækker fastfood frem for færdigretter, søde frem for salte snacks, og er segmentet der er mest 

skeptiske overfor kunstig sødet sodavand og påvirkes mindst af tilbud. 

Forandringspotentiale 

’De sundheds-orienterede’ har ikke umiddelbart intentioner om at ændre på deres forbrug i de under-

søgte kategorier. Dette kan hænge sammen med at deres forbrug allerede er lavt i forhold til de to 

andre segmenter. Da deres forbrug af HFSS-varer heller ikke er følelsesinduceret er risikoen for et over-

forbrug af sådanne varer også mindre. 

De light-orienterede (50 %) 

’De light-orienterede’ er segmentet med flest mænd og forbrugere <50 år. De er primært bosat i provins- 

eller storbyerne. To tredjedele af segmentet er maksimum to personer i husstanden, ligesom cirka to 

tredjedele bor med en samlever/partner, uden hjemmeboende børn. 

Dette segmentet er det, der orienterer sig mest mod light-produkter, og er ifølge deres besvarelser også 

relativt meget påvirket af ’cravings’, der kan give anledning til et øget indtag af HFSS-fødevarer. 
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Forbrug 

’De light-orienterede’ er segmentet der hyppigst spiser fastfood og færdigretter og hyppigst drikker so-

davand, og tilsvarende navnet er det også segmentet der foretrækker light sodavand over de sukkers-

ødede alternativer. Ligeledes er segmentet de næst hyppigste forbrugere af både salte og søde snacks 

(hyppigere søde end salte). 

Forandring 

’De light-orienterede’ er det mest forandringsparate segment – i alle kategorier angiver flest her, at have 

ønske om at nedbringe deres forbrug. 

De følelses-orienterede (30 %) 

I segmentet ’De følelses-orienterede’ er der signifikant flere kvinder end mænd. Det er også segmentet 

med færrest forbrugere >50 år. Her er også flest storbyboere. Flertallet er maksimum to personer i hus-

standen med en samlever/partner, og har ikke hjemmeboende børn. ’De følelses-orienterede’ scorer 

højt på ’cravings’ og især på belønning. Det sidste indebærer, at spiseadfærden for dette segment, i høj 

grad er emotionelt betinget. 

Forbrug 

’De følelses-orienterede’ er segmentet der hyppigst spiser fra kategorien søde og salte snacks (hyppi-

gere søde end salte), og segmentet der næst hyppigst drikker sodavand og spiser fastfood samt fær-

digretter. I forhold til sodavand er segmentet her ikke enige i, at der kan opnås den samme nydelse ved 

de kunstigt sødede og mere kalorielette alternativer. 

Forandring 

’De følelses-orienterede’ er mindre forandringsparate end deres medforbrugere ’de light-orienterede’. 

Generelt angiver færre i dette segment at have ønske om at nedbringe deres forbrug i de undersøgte 

kategorier.  

 


