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En Verden med 7,7 mia. 

mennesker (nov. 2018)

▪ Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

▪ Middelklassen vokser dramatisk



Den nye middelklasse

Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker

Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

Vækst i antal fortsætter med 10% om 
året

Vækst i forbrug 10% om året – ud 
over

tilvæksten i antal

De er på samme spor som:
– Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

– Den europæiske kom i løbet af 
1960’erne



De nye middelklasser
hvor bor de?

En fantastisk demokratisering af forbrugsmuligheder

Det er i Sydøstasien – Kina, Vietnam, Indonesien, 

Filippinerne, Thailand, Laos mv

Det er i Sydasien – Indien, Pakistan, Bangladesh og Burma

Det er i Sydamerika – Brasilien, Mexico mv.

Det er også i Afrika – Sydafrika, Kenya, Nigeria, Tanzania 

mv.

Vi må ikke glemme Rusland, Ukraine og Kasakhstan

Kineserne spiser 66 kg kød om året, Inderne spiser 

masser af smør og yougurt





Middelklassekrav til 

fødevarer

Kvalitet og en godt produkt

Sikkerhed – tracability, garanti for sundhed, 

sikkerhed for indhold og kontrol af fødevaren

Holdbarhed og opbevaringsmuligheder

Ernæringsmæssige sammensætning – især til 

børnene, men efterhånden til alle

Et snært af luksus – indpakning, fortælling om 

produktet, udseende 

Noget man ikke selv kan få på anden vis



Traceability

Et forbrugerkrav og et krav om beskyttelse fra 
politikere

Det kan gøres både smart og let - RFID tags mv.

Problemer er placeret flere steder
– Landmænd og fritidsbrug

– Slagterier, mejerier og leverancer

– Detailhandlen

– Plantebrug og gartnerier er en større problem

100% traceability er ikke muligt – egyptiske 
bukkehornsfrø….



Kødforbrug i verden







Lyst til forbruge og valg af 
produkter



Det lokale

Vi er på vej mod en bølge med decentralisering

Vi vil gerne som forbrugere have lokale produkter –

men der er mange udgaver af det lokale

Det lokale har ikke stort volumen, men tiltrækker 

kunder

Det lokale = friskt, høj kvalitet, smag, særligt mv.

Er ofte gode nicheprodukter og kan sælges ret bredt

Dansk landbrug består af storproducenter og 

nicheproducenter - også i fremtiden



Sundhed: Mange 

individuelle strategier

Skræddersyede sundhed – jeg tager hånd om familien 

og min egen sundhed efter udarbejdede 

anvisninger (mor)

Jeg bruger ikke tid på sundhed – mit device

(smartphone) sørger for, at jeg spiser rigtigt – 55 

årig mand

Kaos i sundheden – jeg spiser hvad jeg har lyst til (20 

årig ‘udødelig’ pige

Den sunde co-creation – jeg finder de individuelt 

tilpassede produkter til min krop (diabetiker)



Økologi 

og sundhed

Hovedårsag til økologiske indkøb er sundhed, dernæst 

smagen…. foodculture

Især par, som bliver småbørnsfamilier, som bliver 

økologiske p.g.a. sundhed, sikkerhed for at undgå 

giftstoffer i maden til de kære små

Især de produkter, som er prisdygtige: Mælk, ost, æg, 

ris, mel mv.  

Større økologisk forbrug truer bæredygtighed og miljø, 

kun ca. 5 % af arealer i DK er økologiske

Det bliver også tendenserne i middelklasserne i Verden



Hvad bestemmer markedet 

for kyllingekød

Rigdomsudviklingen

Befolkningsudviklingen

Forbrugertendenser:

▪ Kvalitetstendensen – vokser ved rigdom

▪ Convenience – let og enkelt

▪ Dyrevelfærd – doing good

▪ Kødfrie dage, flexitar, vegetar, veganer

▪ Catering og spise ude

Fødevareindustrien og ingrediensmarkedet





Spise ud varer ved som 

tendens



Fra kød til andre 

proteinkilder

I en undersøgelse fra Sverige Radio Analyse 

anslår man, at antallet af vegetarer nærmere er 

op mod 5 %. En anden undersøgelse viser, at op 

mod 35 % af svenskerne er flexitarer og har 

kødfrie dage som en del af hverdagen

Det er højst blandt 70+ årige

Er hos de 70+ i virkelighed diet fra gamle dage

Det er helt sikkert i vækst – og årsagen er mest 

sundhed, dernæst dyrevelfærd



Vegetar = sundhed)

Hvad er den primære årsag til, at du er 

stoppet med eller spiser mindre kød

Epinion og DR

Sundhed 49%

Dyrevelfærd 9%

Klimahensyn 8%

Anden årsag 23%

Ved ikke 11%

Total 100% 

(N=374)



Spiser du mindre kød end 

for 5 år siden (Danmark)

Spiser du mindre kød end for 5 år siden  Epinion og DR

Væsentligt mere kød 2%

Jeg spiser mere kød 7%

Jeg spiser hverken mere eller mindre 56%

Jeg spiser mindre kød 22%

Spiser væsentligt mindre kød 7%

Er stoppet med at spise kød 3%

Ved ikke 3%



Flere med 

kødfrie 

dage,

Flexitarer, 

vegetarer og 

veganere



De almindelige forbrugere er 

de vigtigste – der er få 

vegetarer



Kød og CO2 ekvivalenter



Impossible burger

vegansk ”oksekød”

According to Impossible Foods' 

website, the five main

ingredients of an Impossible 

Burger 2.0 are:

Water

Soy-protein concentrate

Coconut oil

Sunflower oil

Natural flavors.

Impossible "meat" also contains 2% or less of:

Potato protein

Methylcellulose

Yeast extract

Cultured dextrose

Food starch, modified

Soy leghemoglobin

Salt

Soy-protein isolate

Mixed tocopherols (vitamin E)

Zinc gluconate

Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)

Sodium ascorbate (vitamin C)

Niacin

Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6)

Riboflavin (vitamin B2)

Vitamin B12





Danske virksomheder er 

også med

Danish Crown vil producere 

plantebaserede burgere

Det er uden soya og med 

ærter og rødbeder

Det skal være bedre end de 

øvrige vegge-burgere

Har allerede kombi -

produkter på markedet 

med kød og rødbeder

Lanceres i efteråret 2019 og 

en række nye produkter til 

grillsæsonen 2020



Plantedrikke vokser, men 

fra lavt niveau



Økologi – hvor langt 

rækker det?



Hvem sælger øko i dag?



Hvad er vokset i Øko de 

seneste år



I dag den 

økologiske 

forbruger

-

I morgen 

forbrugeren 

af plante-

baseret 

kød?



Konsekvenser for 

kyllingekød

Topmarkedet går efter det rigtige produkt – kvalitetskyllinger 

eller vegetarprodukter

Mellemmarkedet nærmer sig dette, men tænker mere på 

prisen – hvordan er fremtiden for billige kyllinger?

Massemarkedet – vil dyrke nogle af tendenserne fra 

mellemmarkedet og gå efter højere kvalitet og 

plantebaserede produkter, men også købe billigt

Økologi vil stadig være der, og der vil blive langt færre 

lavkvalitetsprodukter og mere fokus på plantebaseret 

”kylling”

Forbruger taber overblikket i forhold til klima og forskellige 

kødtyper



Agenda-sætning

Ekspert agenda:

Sektorinteresser: Myndigheder, ministre & ordførere, 

virksomheder, faglig personale, eksperter

organisationer og specialiserede mediefolk

Den store offentlige agenda:

Forbrugere, borgere, politikere, partier, organisationer & foreninger,

TV, alle medier, alle journalister, 

masser af deltidsdeltagere og newcomers,

Eksponeringsområde for medie-darlings

Eksplosiv agenda

Kilde: Kingdon: Agendas, Alternatives and public Policies

Specialist agenda

Kun begrænset offentlig interesse

For emnet



De løbske dagsordener 

og beslutninger

▪ Garbage can desicion

making

▪ Deltidsdeltagere mv.

▪ Konsekvenser:

▪ Præcis i sin 

kommunikation

▪ Klare konkrete 

budskaber vedr. 

produktion, økologi, 

CO2 og dyrevelfærd

▪ Sårbarhed øges via de 

konkrete eksempler



Hvor står I strategisk i 

fremtiden ?

Borgen

Ikonet

Trendfollower



Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 





Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

▪ Automatisering, outsourcing og nye 
forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ I kommer til at være rigtigt gode og flinke ved de unge, 
hvis de skal blive hos jer





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Selvkørende traktor



Delivery Robot



Automatiseret 

kyllingefremstilling eller 

andre medarbejdere

Det kan vel godt lade sig gøre at automatisere 

yderligere

Måske skal I udbygge i Frankrig – men en strategi 

for arbejdskraft i fremtiden vil være på sin plads

Problemer kan opstå på forbrugersiden – kyllinger 

uden menneskehånd, er det godt eller…?

Upmarket strategi kan være en følge af 

medarbejdermangel – gå efter den dyre ende af 

markedet



Fødevaretendenser i 

fremtiden

Flere vegetarer og veganer, men især flexitarer

Flere nye produkter, der egentligt er kunstigt 

fremstillede

En diskussion af Co2 udslip og fødevarer – måske 

holder vegetarargumentet ikke i længden

Der skal mere til på co2 området og der forskes 

rigtigt meget i Danmark (Foulum)

Det bliver en opgave i mange år frem at tilpasse 

forbruget til opgaven at reducere CO2 udslippet
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