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En Verden med 7 mia. 
mennesker

� Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)
� Middelklassen vokser dramatisk



Befolkningen i Kina og 
Indien



Væksten i efterspørgslen

� Kina – på grund af middelklassen
� Sydamerika – igen middelklassevækst
� Indien - middelklassen
� EU afdeling øst
� USA på grund af befolkningstilvækst
� Japan stabil aftager – men ingen vækst
� Nærområderne: 

� Norge – stor befolkningstilvækst
� Sverige – fremgang i økonomien
� Tyskland i vækst igen 
� Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse





Tidsånden efter kriserne

Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Gryende optimisme, den lille luksus, introvert forbrug og 

fornuft frem for overflod
De nye fokusområder:

� Natur – det naturlige tilbage i vore liv
� Sundhed – vi vil leve så længe som muligt så godt som 

muligt
� Sikkerhed – der må ikke være noget farligt i eller omkring 

Nye værdier: Samle os om det nære og være noget for 
hinanden
� Hjemmebag, egne grøntsager og  alternativ ernæring
� Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme – occupy Wall Street



Den evige frelse! 
De mange arenaer

� Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis 
vi ikke  er forholdsvis raske og sunde? 

� Sundhed får en central placering;  
� Privat: Kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 

familien – optimering af sundhed
� På arbejdspladsen: En del af frynsen, men også

fokus på medarbejdernes trivsel 
� I dagsinstitution, skoler og plejecenter
� Sundhedsapostle, der kan få mediebevågenhed



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….



Transparens og 
forbrugerkrav
(sustainability)

� Landbruget næsten er dømt på forhånd
� Forventning og gennemsigtighed i forhold til 

produktion, transport og arbejdskraftens vilkår  
uanset om der foregår i DK, Europa, Asien og 
Sydamerika

� Ikke mindst – en garanti for at det sker på den mest 
bæredygtige og miljøskånsomme måde

� Jeres landmænd skal vise det – ikke blot hævde det 
� Ikke nok at skrive CSR
� I har en kæmpe opgave at løfte på dette område!



Fødevaretendenser

� Den samlede ernæringsværdi og sundhedsvurdering på
den samlede diet

� Mad – motion – mental sundhed – voksne, skolebørn & 
indlæring, ældre – sundhed – operationer – mv. 
(ordineret ernæring)

� Mad og status. Vi er det vi spiser – høj status i den 
rigtige mad

� Individuel fødevare-sammensætning – fedt, carps, 
mineraler efter en individuel plan

� Vi er på vej væk fra den totale forskrækkelse – ok at 
være lidt buttet, motion behøver ikke være 1 time om 
dagen



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

� Næste bølge: Sundhed og sikkerhed for det rigtige



Svinekød og 
forbrugertendenser

� Der er to vigtige markedsforskelle: 
� I Østen vil man gerne have kød og have fremgang i 

levestandarten
� I Vesten vil man gerne have sundhed og sikkerhed 

samt leve på en lidt mere naturlig måde

� Begge tendenser skal der være produktion til
� Høj standardvare til Østen
� Mormor mad til Vesten og helt særlige udskræringer

og produkter (og dyr?), der en kælet for
� I har brug for en klar differentiering



Situationsbestemte forbrug



De seks generationer:  
værdier, teknologi og 

forbrug
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -
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