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1
Indledning
Mad fylder mere og mere i det danske og internationale mediebillede. Vi ser stadig flere
nyfortolkninger af de klassiske genrer som tv-køkken og kogebøger, men maden fylder
også stadigt mere inden for andre genrer og kategorier. Mad er livsstil og identitet, miljø og dyrevelfærd, sundhed og social ulighed samt stjernedyrkelse i både bogstavelig og
overført betydning. At NOMA placerede sig som verdens bedste restaurant skabte en
relativt bred, folkelig opmærksomhed på nordisk mad, og det var paradoksalt – set i lyset
af, at de færreste danskere har spist på NOMA. Det var dog også i første omgang særligt
et gastronomisk fokus på mad, der skyllede ind over Danmark, og i den forbindelse ser vi
i medierne stor interesse for den årlige uddeling af Michelin-stjerner og ikke kun i madmagasiner o.l., men også i de bredere medier. Det er da også den helt særlige branding af
nordiske råvarer og det nordiske køkken, der bar NOMA frem, og som i kølvandet skabte
en opskrift på succes for nye restauranter, kogebøger og blogs med konceptet om “Ny
Nordisk Hverdagsmad”. Siden har denne ’nye’ interesse for mad dog udviklet sig i mange
retninger. Fx med et øget fokus på bæredygtighed. Et begreb, der synes at rumme flere
og flere aspekter af vores madkultur. Helt fra konkrete tanker om at spise lokalt, om madspild, emballage over økologi og miljøhensyn til forhold omkring lønninger og socio-økonomi. Denne undersøgelse vil kaste et blik på mediernes dækning af fødevarer i Danmark
anno 2018 og vil have særligt fokus på at skabe overblik over, hvorledes medierne kommunikerer om fødevarer, og i den forbindelse vil den skabe overblik over, hvilke fødevaretrends der er de fremmeste.
Forudsætningen for denne analyse er følgende:
Medieanalyse: indholdsanalyse af udvalgte danske og udenlandske trykte
og online medier (fx madmagasiner, aviser, websites). Output: viden om
tendenser inden for kommunikation om fødevarer i medierne […]
■■ Fokusområde: madmagasiner, aviser og websites
■■ Output: overblik over tendenser inden for kommunikation om fødevarer i medierne
■■ Effekt: viden om mediernes formidling af mad samt afdækning af nuværende og
fremtidige trends
For nuværende og kommende aktører inden for fødevare- og måltidsbranchen er evnen til
at lytte til og tilpasse sig trends på national og global skala et vigtigt værktøj for at overleve i en branche, der er præget af øget forbrug og øget opmærksomhed på fødevarer i
større dele af verden. Det skaber også en øget konkurrence og et øget pres på virksomhederne. Ifølge en survey fra 2015 (Nielsen, 2015) fejler op mod 75% af de nye fødevareprodukter, der lanceres i Europa, inden for et år. Det er en stor andel, og forbrugerne
(bl.a.) viser vejen mod, hvilke trends der gør sig gældende i det kommende år. Men hvad
med medierne, og hvorledes hænger forholdet mellem forbrugerne og medierne sammen? Skriver medierne om forbrugernes eksisterende fødevarebehov, eller er medierne
med til at skabe nye behov? Hønen eller ægget? Denne rapport giver ikke et endegyldigt
svar herpå men vil søge at afdække, hvad og hvordan der inden for en udvalgt periode
blev kommunikeret om fødevarer i danske medier.
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Metode og empiri
Denne undersøgelse er af kvalitativ karakter og har i sin indledende fase bestået af feltarbejde og observationer samt kvalitative interviews og fokusgrupper. Vi har dog som
udgangspunkt haft en kvantitativ tilgang til at undersøge omfanget af mediernes formidling om fødevarer med henblik på at kunne kategorisere denne formidling. Den del af
undersøgelsen er primært foretaget via en flerstrenget strategi, og som udgangspunkt er
der benyttet en form for litteratur-snowballing, hvor der tages udgangspunkt i forskellige
nøgleteksters indhold. Der er primært søgt på dansk. Desuden er der ud fra seks hovedtemaer (se nedenfor) blevet søgt på div. databaser (Infomedia, Google, danskemedie.
dk, statsbiblioteket/mediestream) efter specifikke søgeord. Vi har i første omgang søgt
efter litteratur, der er relateret til søgeordene mad og fødevarer og siden udvidet med fx
mad/fødevarer + trends, fødevarer + tendenser, + glutenfri, + laktosefri, + økologi, etc. Til
eksempel og set ud fra et kvantitativt perspektiv gav en søgning på ’glutenfri’ i databasen
Infomedia, i alle medier og inden for tidrummet 01.02.18-31.03.18, i alt 158 resultater.
Samme søgning ti år forinden (01.02.08-31.03.08) gav derimod kun 17 resultater. En søgning på ’laktosefri’ i samme tidsrum og i alle medier gav en forskel på 40 resultater i 2018
mod 2 i 2008. Dette kunne umiddelbart tyde på, at der inden for de sidste år er kommet et betydeligt større fokus på specielle fødevarer med specielle anprisninger, hvilket
undersøgelsen også vil belyse yderligere. Denne undersøgelse vil dog tage udgangspunkt i
søgninger inden for perioden februar og marts 2018.
Som en del af undersøgelsen har vi desuden inkluderet studerende fra studieretningen
Fødevarer og Ledelse på Ernæring og Sundhedsuddannelsen. De har på samme vis foretaget desk research og lavet interviews inden for de udvalgte kategorier og har bidraget til,
at undersøgelsens volumen er væsentligt forøget. Vi har således kunnet foretage fokuseret desk research af tidsrummet 01.02.18-31.03.18 i udvalgte medier og vil formode,
at vi inden for denne tidsramme og ud fra kategoriseringerne har kunnet afdække og
fremlægge et fyldestgørende billede af specielt online-mediernes formidling af fødevarer
anno 2018. Dette både gennem research af online-medier og gennem offline-medier, set
gennem eksemplariske nedslag i magasiner og fagtidsskrifter. Formålet med denne del
af rapporten er at undersøge og ikke mindst redegøre for udvalgte mediers formidling af
fødevarer, mad og måltidstendenser.
Dette område, dvs. fødevarer og måltider, er et enormt og forgrenet landskab af forskellige tendenser og diskurser. Der er derfor foretaget en kategorisering af disse tendenser
og diskurser med henblik på at skabe overblik over, hvilke områder der særligt optager
megabytes og spalteplads.
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Seks hovedtemaer
Rapporten er opdelt i seks hovedtemaer, under hvilke data fra hele undersøgelsen er
struktureret. I det følgende afdækkes disse udvalgte tendenser, der synes at have øget
opmærksomhed i medierne. Vi har overordnet kategoriseret disse tendenser som følger:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Anprisning/afprisning: ”fri-for”-produkter.
Sundhed
Hyperlokal og oplevelser, herunder nye forbrugsmønstre, iscenesættelse
Bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi, herunder plantebaseret kost og madspild
Convenience og on-the-go
Teknologi og mad på nettet

Disse hovedtemaer er udvalgt og videreudviklet på baggrund af resultaterne fra det indledende feltarbejde, kvalitative interviews og fokusgrupper samt desk research, hvor en
række nøgleord og begreber blev udvalgt med afsæt i de trends, der umiddelbart matchede formålet med Greater Copenhagen: Fremtidens Madmekka.
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Madtrends 2018
I dette afsnit vil vi kigge på de fremmeste trends inden for fødevarer og i denne sammenhæng kigge på, hvilke trends medierne særligt fokuserer på og kommunikerer om.
Helt overordnet kan vi konstatere, at der – nu som tidligere – tales om bæredygtighed,
men begrebet synes at udvide sig løbende. Der placerer sig nye elementer under den
efterhånden ret brede paraply, der dækker over begrebet bæredygtighed. Hvor vi tidligere har set et stort fokus på økologi, er der de senere år kommet øget fokus på, at økologi i
sig selv ikke er bæredygtigt, såfremt der ikke også er tænkt i lokalitet og sæson. Siden er
socio-økonomiske forhold også at finde under paraplyen. Som en pointe, der understreger
økologiens og bæredygtighedens fortsatte aktualitet, optræder fænomenet nu på flere
kommercielle brancheorganisationers liste over vigtige trends. Eksempelvis har interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer sat bæredygtighed på sin liste over vigtige trends
i 2018 (Landbrug & Fødevarer, 2018), og et større dansk pengeinstitut præsenterer sig
selv som en bæredygtige bank (Kampagne for Merkur Bank, 2018). Vi vender tilbage til
bæredygtigheden, men vil forinden gennemgå de overordnede kategoriseringer af fødevaretrends.
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Tema 1: Anprisning eller afprisning:
”fri-for”-produkter
Denne kategori kunne også kaldes fri-for-produkter. Altså produkter, der anprises for de
elementer, de IKKE indeholder, hvor man tidligere primært anpriste forskellige fødevarer
for, hvad de indeholdt. Fx når man tilsatte jod til bordsalt.
Der har i flere årtier været fokus på de fedtfattige og sukkerfrie produkter, og en trend,
der har været på fremmarch de senere år inden for denne type fødevarer, er efterspørgslen efter produkter uden laktose og gluten. Eksempelvis laktosefri mælk og glutenfrit
bagværk. Der kan være mange årsager til, at efterspørgslen på produkter uden eksempelvis gluten og laktose bliver mere fremherskende i 2018. Det hænger dog ikke umiddelbart sammen med, at vi ser en stigning i intolerance over for forskellige fødevarer, men
skal muligvis ses som en del af en større trend, der handler om, at der er et øget fokus
på sundhed ifm. fødevarer og i den forbindelse et øget fokus på gennemsigtigheden ift.,
hvad vi spiser. Med et øget fokus på at sikre, at man selv og ens børn får sunde, lødige
produkter og råvarer, men med en øget distance mellem forbrugerne i specielt storbyen
og råvarerne/producenterne kan denne gennemsigtighed blive udfordret. Dette ønske om
at vide, hvad man spiser, eller i hvert fald hvad man IKKE spiser, og at være på den sikre
side, kan muligvis være årsagen til, at forbrugerne vælger gluten- og laktosefri produkter,
selvom de ikke har nogen form for intolerance. Dette kan også hænge sammen med en
øget skepsis over for autoriteter og fødevareanbefalinger, der ændrer sig hele tiden, og
en generel, øget skepsis over for det etablerede. Fx forskningen og Sundhedsstyrelsen,
der de senere år er blevet udfordret af ikke-videnskabelige aktører som fx Kernesund
Familie m.fl. En tendens, hvor forbrugerne samler deres viden fra såkaldte food tribes1 i
højere grad end hos etablerede autoriteter. Derudover er den enkeltes mulighed for at
søge viden om sundhedstrends øget, og de sociale medier spiller også her en stor rolle ift.
at dele viden om farer og fordele ved forskellige fødevarer. Dette bakkes op af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl:

”

Ikke- eller fri-for-produkterne har ikke toppet endnu. Fri for laktose, gluten,
kød, sukker eller hvad der ellers kan dukke op af ting, man kan være bekymret for. Der er ikke nødvendigvis tale om lægelige undersøgelser eller dokumentation bag tendensen, men det ser ud til, at vi er grebet af en skepsis
over for læger og ernæringseksperter og stoler mere på forskellige livsstilsguruer.”2

Denne trend ses også i medierne og i de budskaber, de kommunikerer. Generelt kommunikeres de hurtige løsninger. Disse spring-over-gærdet-hvor-det-er-lavest udtrykker muligvis en generel samfundstendens, som især er tydelig i vores mediebrug, et accelererende
informationsniveau og forbrug, ja, en nærmest overophedet og individualiseret navigeren
igennem medielandskabet. Der er ikke tid til fordybelse, og derfor skal medierne da også
forholde sig til disse forhold, når man søger at løse formlen: Hvad kommunikeres til hvem,
hvordan og hvor. Derfor skal det gode, gamle ordsprog om at springe over gærdet måske
også revurderes i en sammenhæng af mad og medier, for en klar tendens inden for fødevarer er netop, at forbrugerne søger de nemme løsninger. Vi læser om de ”svære” løsninger i div. kogebøger, men hvis vi kigger på magasiner og avisers formidling af eksempelvis
1
2
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https://www.fmi.org/docs/default-source/sustainability/aug-11_pm_food-tribes_pierce.pdf?sfvrsn=0
http://futuria.dk/

sundhed og opskrifter, så tegner der sig et billede af, at det er ”gærdets laveste punkter”,
der formidles. For hvorfor springe over, hvor det er højest. Dette skal på ingen måde
læses som en kritik af denne tilgang, selvom den selvfølgelig kan blive gjort skyldig i at
mangle nogle grundlæggende maddannelsesprincipper, der i nogle aktørers optik netop
handler om, at mad er fordybelse, indsigt og ikke mindst tid, ro og socialitet. Omvendt kan
denne ”light”-tilgang til mad dog også ses som demokratisk, da den i sin praksis og i sin
mulige anvendelse fremstår mere inkluderende, end når fx Michelin-restauranten Geranium udgiver en kogebog. Medierne kan dermed siges på den ene side at løse ovennævnte
formel på to niveauer: dels kommunikerer de det indhold (hvad), der er oppe i tiden: mad
og sundhed med de mange underkategorier. De kommunikerer til de målgrupper (hvem),
de i øvrigt er interesserede i, og for nichemagasinerne handler det om at tiltrække folk
med særlig interesse eller give målgruppen en følelse af, at den er særlig. Udtrykket eller
formen (hvordan) er en æstetisk hybrid mellem genrer og medier. Kogebogen anvendes i
form af magasinernes opskrifter og billeder af anretning, der foretages genrekryds mellem det klassiske (online) magasin og sociale medier (hvor). Både æstetisk, når man i sit
udtryk og formidling af fødevarer er inspireret af Instagram, og i formsproget og den faktiske kommunikationsform, når man eksempelvis anvender blogs eller inddrager læseren i
en dynamisk tovejskommunikation og udveksling af erfaringer og holdninger.
Det er en tendens, der også viser sig ifm. nogle af de madtrends, der særligt fylder i både
de brede uniforme og de mere smalle medier, hvor der iflg. medieforsker ved Aarhus
Universitet Karen Klitgaard Povlsen (2007) netop eksisterer en slags ’både og’-logik. På
den ene side er det vigtigt, at medierne kommunikerer noget specifikt og særligt omkring
mad, da dette også relateres til vores identitet og individualisme. På den anden side har de
allermindst uniforme nichemedier svært ved at overleve, da deres indhold ofte bliver for
begrænset for den moderne medieforbruger.

Andre fri-for-trends, der er værd at holde øje med
Glutenfri har været fremme som trend i nogle år, og som nævnt er trenden stadig aktuel. Det tyder på, at markedet for glutenfri produkter er i vækst globalt (se fx Kim H, Patel
KG, Orosz E, et al. 2016) på grund af flere og flere brugeres øgede opmærksomhed på
egen-oplevet velbefindende ved indtag af gluten. Ifølge mange trendforskere, vi har kommunikeret med, er ikke cøliakis glutensensitive et af de hurtigst stigende segmenter i Europa pga., at flere brugere rapporterer, at de oplever øget velvære ved at skære gluten fra i
kosten, eller omvendt oplever negative effekter ved at indtage glutenholdige produkter.

Ovenfor et trendbillede af søgninger på cøliaki (kilde: trends.google.dk)
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Ovenfor: trendbillede af søgninger på ”glutenfri” (kilde: trends.google.dk)

Ovenfor et billede på de omtrentlige søgninger på ”glutenallergi” inden for en måned (maj
2018), baseret på et årsgennemsnit (kilde: google.dk og keywordseverywhere.com). De
tre oversigter indikerer, at brugerne er optaget af, hvilke ingredienser deres madvarer
indeholder og eventuelt sammenholder det med deres sundhed og almene tilstand. Derfor
overlapper denne trend med Tema 2: Sundhed. På samme måde er en lang række læger
begyndt at klage over patienter, der kommer til dem med en slags bestilling på en diagnose som laktose- eller glutenintolerante, som de lægelige, biometriske indikatorer ikke kan
finde. Det skaber mulighed for at udvikle produkter til brugere, der så at sige selvmedicinerer sig med glutenfri produkter.3

Laktosefri: En modkampagne fra mejerierne
Op til 1. april 2018 lancerede Arla en kampagne, der havde til formål at starte en debat
om sundhedsråd. Indholdet i kampagnen var bl.a. en reklame for et fiktivt produkt:
”mælk uden mælk”. Meningen var at lave et humoristisk indslag i sundhedsdebatten (fx
Bureaubiz, 20184). Kampagnen blev delt flittigt på Facebook og i de store nyhedsmedier (Tv2.dk 20185). Angiveligt faldt tiltaget flere segmenter for brystet. Pointen er, at en
3
4
5
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https://www.bt.dk/sundhed/det-store-gluten-bedrag-livsstilstrend-skygger-for-alvorlige-lidelser
https://bureaubiz.dk/arla-i-modvind-efter-lancering-af-ny-kampagne/
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-04-06-arla-i-maelkefight-med-veganere-mange-modstridendesandheder-siger

større spiller på markedet anvender ”fri for”-referencer i et debattiltag. Ikke alene er det
en meta-reference til en typisk måde at anprise en fødevare på. Det viser også, at selv
om der lader til at være en tendens til, at brugerne i et moderne marked godt kan shoppe
mellem flere segmenter og flere typer af forbrug (se Klitgaard Povlsen, 2007), er det ikke
ligegyldigt for forbrugerne, hvilke værdier der afspejles i reklamer, vareudbud og kampagner. Som det ses i de henviste kilder, er det veganere, der føler sig gået for tæt på af
kampagnen, hvilket ikke nødvendigvis udgør et problem for Arla. Arla har modtaget kritik
for kampagnen fra bl.a. den veganske forening Mad med medfølelse6.
På mediefronten kan det konstateres, at der skrives om laktosefri i 155 artikler inden for
perioden 1/2-18 til 31/3-18, mens der for samme periode ti år tidligere findes to artikler. På søgning efter termen glutenfri findes 31 hits i perioden 1/2-08 til 31/3-08, mens
perioden for februar til marts 2018 giver 259 artikler. Igen en markant stigning på en
ti-årsperiode.
I den anden ende af fødevarelandskabet finder vi en kampagne fra food service-virksomheden Simple Feast. En virksomhed, der brander sig selv som vegetarisk, og som i den
nævnte kampagne sammenligner det at spise kød med det at ryge tobak. Hvilket virksomheden da også har modtaget kritik for fra eksempelvis landbruget7, men også fra andre
kanter, hvor denne tendens beskrives som ”food tribes”:

”

 er opstår food tribes, altså madstammer, og det er en generel tendens, der
D
er blevet meget tydeligere over de sidste 10 år. De reagerer, som inden for
politik, ved at stemme imod de gældende autoriteter, imod det etablerede.
De søger viden hos fællesskabet og ikke hos det etablerede, som Sundhedsstyrelsen, eller gennem videnskaben. Det så vi med Kernesund Familie og nu
med den veganske bevægelse, hvor forældre ikke nødvendigvis rådfører sig
med en sundhedsautoritet som lægen, men finder hjælp via blogs og facebookgrupper. Viden bliver således anekdotisk i stedet for valideret og baseret på empiri.8”

Tema 2: Sundhed
Under temaet ”sundhed” udfolder sig en lang række undertemaer, der alle har det tilfældes, at forbrugernes sundhedsopfattelse kan understøttes af bestemte fødevarer, fx
kosttilskud eller diæter, der kræver en bestemt livsstil.
Denne kategori er en slags ’evergreen-kategori’, der bliver ved med at optage spalteplads
i ugeblade, tidsskrifter og magasiners artikler. Det er alt fra slankekur til muskelvækst
og øget udholdenhed, der står beskrevet på de glittede sider. Medieforsker ved Aarhus
Universitet Karen Klitgaard Povlsen taler som allerede nævnt om en ’både og’-logik hos
forbrugerne i forhold til deres forbrugsmønstre (Povlsen 2007). Forbrugerne så at sige
shopper mellem forskellige livsstile og tilgange til produkter og services, der gør det svært
for producenterne at skabe services til én bestemt kundetype, der forbliver loyal mod
produktet. I forhold til sundhed skal der i denne kategori også indtænkes en ’guide-logik’, der viser brugerne, hvordan de kan leve op til de nyeste trends inden for træning og
diæter. Dette perspektiv går igen i tema 3, hvor oplevelser i forhold til fødevaretrends nu
6
7
8

https://www.bt.dk/foedevarer/arlas-store-kampagne-faar-kritik-det-er-misvisende
https://www.berlingske.dk/samfund/landbruget-misvisende-at-sammenligne-koed-og-rygning-i-kampagne
https://bureaubiz.dk/klumme/k-ekspert-til-simple-feast-kvit-sundhedsplattenslageriet/
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i høj grad trækker imod en såkaldt 3. generations oplevelsesøkonomi (Hvidtfelt & Kroløkke 2016), hvor oplevelsen skal være en transformativ proces for brugeren. Vores analyse
viser, at der stadig lanceres mange nye produkter på messer og udstillinger, som slår på en
generel sundhedsfremmende eller forebyggende effekt ved indtag. Det kan være sundhedsfremmende effekter i forhold til et vist indtag af fødevaren eller forebyggende effekter, som produkter, hvor mindre ønskelige næringsstoffer (fedt, sukker) er blevet reduceret eller udskiftet, og inklusivprodukter, der er udviklet med specifikke sundhedsmæssige
fordele i tankerne, baseret på funktionelle ingredienser. I førnævnte globale undersøgelse
af de krav, brugere stiller til fødevarer inden for sundhed (Nielsen 2015), peges der på,
at brugerne globalt set i stigende grad ønsker produkter, der understøtter en sund livsstil
og/eller indeholder så naturlige ingredienser som muligt. Især de naturlige ingredienser
er en del af en trend, der peger mod en romantisering af produkters indhold, og som i
interviews med studerende fra ernærings- og sundhedsuddannelsen om emnet, hvor visse
ligefrem føler afsky, jo mere unaturligt et produkt forekommer. Derfor kan denne trend i
lige så høj grad siges at høre under Tema 3, der handler om autenticitet.

Protein er stadig kongen
Protein har i en lang række år været den ubestridte konge af kosttilskud, fødevarer og
opskrifter/diæter, rettet mod en bred målgruppe, der enten ønsker sig muskelvækst,
vægttab eller et post/pre workout-produkt til at øge træningsintensitet eller fremskynde
restitution. Denne trend er dog ikke på vej ud, men på vej til at specialisere sig i en række
produkter, der retter sig mod bestemte livsstile. Et eksempel er Arlas Protein Pouch (Arla
(2017), der retter sig mod forbrugere, der ønsker sig et on-the-go-proteintilskud.
Med 600 artikler om protein i perioden februar til og med marts 2008 er der 1744 artikler
fra samme periode i 2018. Altså en anseelig stigning fra et ellers betragteligt antal artikler for 10 år siden om et emne, der bliver ved med at være aktuelt. Fødevareproducenter
skal være opmærksomme på, at emnet er ved at nicheinddele sig. Protein er ikke længere
noget, der sidder i en bøf, viser det sig ved gennemgang af de tilgængelige artikler.
I samme boldgade er veganske og vegetariske proteiner kommet i fokus. Denne trend
lukrerer både på sundhed og kropstemaet, men samtidig retter den sig mod Tema 2:
vegetarisk og vegansk.
Et eksempel på dette er magasinet Mens Health9, der er målrettet mænd og omhandler,
hvordan de opnår øget muskeltilvækst og generel præstation og optimering af kroppen
gennem præsentationer af øvelser, sundhedsanvisninger og madopskrifter. Det samme
gør sig gældende for den danske pendant til magasinet, Aktiv Træning, der ligeledes primært henvender sig til mænd og fx giver tips, der skriver sig ind i den overordnede trend
om kødfri/vegetar10.
Det kødfrie eller den plantebaserede kost vinder også frem i medierne, og en søgning på
”plantebaseret kost” på Infomedia gav 31 resultater, mens en søgning i Googles trendværktøj gav følgende resultat:

9 www.menshealth.uk.co
10 http://aktivtraening.dk/sund-mad/kostraad/9-vegetariske-proteinbomber-der-slaar-koed
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Ved en undersøgelse af, hvordan søgningerne på Google.dk fordeler sig, har vi anvendt en
plugin til Chrome-browseren, Keywordseverywhere11, der anvender Googles egen søgehistorik på månedsbasis:

Den stigning, der ligger i trenden om plantebaseret kost, slår ganske tydeligt ud, når man
kigger på, hvordan ’vegansk’ optræder i søgeresultaterne. På Infomedia findes 998 artikler om ’vegansk’ fra den på forhånd definerede periode. Herunder artikler om ”Opskrifter
til Valentinsdag: kærlighedsmad uden kød”12, mens der på månedsbasis søges omkring
18.000 gange på ”vegansk protein” (søgt uden brackets på google.dk) iflg. Keywords
everywheres adgang til Googles søge-api:
11 https://keywordseverywhere.com/
12 https://www.fyens.dk/madopskrifter/Opskrifter-til-Valentinsdag-Kaerlighedsmad-uden-koed/
artikel/3229481
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Desværre lader termen ’vegansk protein’ ikke til at være inde i google trends, og der må
derfor tages højde for en vis unøjagtighed i resultatet fra apien.
Veganske fødevarer er inde i en opadgående udvikling, hvor anvendelsen af begrebet på
flere områder er begyndt at skabe sine egne nicher. Fra artikler om ’fri for’ til artikler i
dagblade og magasiner om kødfri dage. I øvrigt har søgningen ’kødfri dage’ i brakcets
inden for den fordefinerede periode 165 resultater, og der er både artikler med inspiration til kødfri dage såvel som interviews med livsstilskonsulenter, der beskriver ’fri for
kød’-trenden som et opgør med traditionel madkultur i Danmark og som et statussymbol for unge13. Opsummeret kan kødfri-trenden i lige så høj grad siges at være en del af
bæredygtighedstrenden som et tegn på ændrede måltidsvaner og miljømæssigt engagement i et bestemt segment. For at fortsætte analysen af kødfri-trenden er antallet
af artikler med indholdet ’fleksitar’ og ’flexitar’ i den fastsatte periode omkring 84. Det
er i denne sammenhæng værd at nævne, at flere artikler publiceres i dagblade uden for
København, fx i Fynske Mediers blade14. Netop fleksitarerne er et (selvsagt) fleksibelt segment, der tilpasser sine måltidsstrukturer efter nogle bæredygtighedsprincipper og/eller
etiske principper i forhold til adgang til og indtag af kød. I den forbindelse vil vi opfordre
producenter til at tænke mindre i retning af at ramme et bestemt segment, men at ramme
et bestemt sæt værdier.
Fleksitar/flexitar: Ifølge Dansk Vegetarisk Forening er en fleksitar en person, der hovedsageligt spiser vegetarisk/vegansk, men som indimellem spiser kød (vegetarisk.dk, 2018).
Denne opfattelse er farvet af afsenderens egne værdier. I artiklen ”Kødfrie dage er statussymbol blandt unge”15 baseres indholdet i artiklen på en analyse af Gallup, hvor resultatet er, at ”flere unge fravælger kød visse dage”.

13 https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-koedfrie-dage-er-statussymbol-unge
14 fx Fyens.dk, 2018
15 https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-koedfrie-dage-er-statussymbol-unge
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Vegetarisme og veganisme har været i fremdrift de senere år. Både i Danmark og i resten
af den vestlige verden.

Functional og Performance food
Som udgangspunkt er denne kategori ikke en helt ny trend, men noget, der har været
undervejs længe. Tydeligst har vi set det inden for fitnessverdenen, hvor der har været et
stort fokus på at indtage protein gennem forskellige proteinbarer og shakes. Denne trend
kender vi også fra Palæo-trenden og fra forskellige low-carb/high-protein-diæter. Det
nye, der kan være tillægget til denne trend, er, at vi vil se en række produkter blandt dagligvarerne, der på den ene eller den anden måde er beriget med protein, vitaminer el.lign.,
og der vil inden for fødevarekommunikationen derfor også foregå nogle ændringer ift.,
hvad det er for nogle værdier, man sælger et produkt på. Man kan derfor formode at se
en øget ’atomiseret’ kommunikation, hvor der inden for visse fødevaregrupper vil være
større fokus på indhold af protein, kulhydrater, kreatin m.m. end på kulinariske værdier
som smag. Det interessante bliver, hvorledes disse verdener kobles sammen. Både inden
for den mere rene performative kultur som fx fitnessverdenen, og hvordan denne trend
vil påvirke hverdagsmadkulturen i fx supermarkedernes tilbud, og hvad vi som danskere
køber i det lokale supermarked. Her kan vi tage udgangspunkt i skyr fra 2012 over quinoa
og frem til proteinberigede produkter i dag. For få år tilbage var skyr et stort set ukendt
produkt blandt danske forbrugere, men alene fra 2012 til 2013 steg salget af skyr til det
tredobbelte. I samme periode var fokus på sund og proteinholdig mad og trends som
palæo eller stenalderkost, og før det et stort fokus på at spise færre kulhydrater. I samme
periode er mængden af æg, hytteost og mandler også steget (tal fra Dansk Supermarked
m.fl.).
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”

 erformancebølgen er over os! Det handler om at strømline og optimere sin
P
krop, så den signalerer, at man kan performe bl.a. på arbejdsmarkedet. Alt,
der udstråler sundt, power bar og individuel tilpasset mad med vitaminer
mv., bliver sikkert også et hit i 2018.”
- Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og forfatter16

Proteinrig kost er således ikke længere alene rettet mod fitnessfolket, men der er også
kommet en forståelse af, at en kost, rig på protein, kan bidrage til så forskellige ting som
vægttab og øget testosteronniveau. Derfor ser vi også en tendens til, at disse produkter
nu er på hylderne i supermarkederne, og protein bliver mere og mere en decideret anprisning. Dette hænger også sammen med convenience food og behovet for sunde mellemmåltider.
Mellemmåltider er ikke en ny trend, men dog er de produkter, der brandes som mellemmåltider, nye. Eksempelvis hawaiiansk softice, der sælges som et mellemmåltid eller en
snack, fri for både sukker og mælkeprodukter, men rig på naturlige vitaminer17.
Det skal være muligt at kunne erstatte et almindeligt måltid med en form for proteindrik
eller -bar, og her er ordvalget måltid interessant, for i takt med denne tendens med en
stigende grad af fokus på, hvad vi spiser, ser vi også et fokus på, hvordan vi spiser. Det ses
i kostrådene ift. at spise sammen med andre, men også i mediernes og restauranters fokus
på fælles måltider18.

Kødfri kost
I forlængelse af en stigende interesse for produkter, der er glutenfrie, laktosefrie, etc., ses
også en stigende interesse for og opmærksomhed på kødfrie alternativer. Det ses som en
del af hverdagsmadkulturen, hvor der både i de private hjem og i fx kantiner er fokus på at
have kødfrie dage. Denne trend kan have et vist udspring i det ernæringsmæssige ved at
spise mindre kød, men må nok i højere grad tilskrives et øget fokus på klimaforandringer
og fødevareproduktionens udledning af CO2. Især omkring kødproduktionen. Denne trend
indskriver sig således i forlængelse af trenden om økologi og bæredygtighed.
I forlængelse af et øget fokus på at spise mindre kød og de miljømæssige konsekvenser
ved vores fødevareproduktion ser vi også et øget fokus på at mindske madspild. Dette har
været undervejs i nogle år og har antaget forskellige former. Både på de mere officielle
scener som hos Fødevarestyrelsen, hos IRMA o.a. supermarkedskæder, mere aktivistisk
som hos bevægelsen Stop Madspild, og endelig på et undergrundsniveau, når der mere
eller mindre organiseret bliver ”skraldet” i supermarkedernes affaldscontainere.
Det ses også i mediernes overskrifter, som her i Jyllands-Posten: ”Hvis alle blev veganere:
Det ville løse to af menneskehedens store problemer”19 (Jyllands-Posten 21. marts 2018).

16
17
18
19
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futuria.dk
https://www.facebook.com/bananacph/
http://www.oplevbyen.dk/faellesspisning-storhitter-i-koebenhavn/
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/viden/ECE10429016/om-at-leve-groent-burde-alle-bliveveganere

Ketogener – Masser af fedt er in
Både ketogenkuren og pælæokuren er nogle af de nyeste og mere kendte skud på den
stamme af kure, der anbefaler færre kulhydrater og mere fedt. Palæokuren er angiveligt
særlig populær blandt crossfitdyrkere – især båret frem af den kendte danske kok Thomas
Rode. En af kongstankerne bag palæokuren er, at den generelle kost i Vesten indeholder
for mange forarbejdede kulhydrater og for meget raffineret sukker og for få af de gode
fedtsyrer. Denne tanke bæres videre i den diæt, der hedder “ketogendiæt”. Nedenfor ses
en oversigt over udviklingen i søgetrafikken for termen “ketogen”. Det skal understreges,
at ketogendiæten er en relativt avanceret kur, der foreskriver maks. 10 gram kulhydrat om
dagen og ganske få procenter protein, mens langt hovedparten af fødevareindtaget skal
baseres på indtag af fedt. Der hersker en del uenighed om effekten af den ketogene diæt.
Hvor et nyligt forskningsresultat fra Californien viser forbedret hukommelse, forlænget
levealder med bedre sundhed og fitness, er man andre steder mindre imponeret af resultaterne (fx på Videnskab.dk). Oprindeligt er den ketogene diæt udviklet til behandling af
epilepsipatienter og virker forebyggende mod visse typer af epilepsi (Filadelfia.dk).

Ovenstående model viser udviklingen inden for søgetermen “ketogen” – udviklingen er
baseret på hele Danmark, men er koncentreret omkring hovedstadsområdet.

Tema 3: Hyperlokal, autenticitet og oplevelser –
spis naturen, skyd din mad eller selvforsyning
Der findes en officiel forklaring på, hvad en lokal fødevare er i EU-forordninger, og som
lovgivningen i Danmark forholder sig til. Flere sager om fødevarer med lokal identitet
– dvs. med formentlig oprindelse i et bestemt område – viser, at brand i forhold til egnsbestemmelse virker som salgsparameter; danskproduceret fetaost er således en klassiker
på dette område, som nu skal kaldes ”salattern”. Ost produceret uden for fetaens oprindelsesområde må ikke kaldes feta. Andre typer af data viser, at produkter, placeret som
’naturlige’, udgør en særdeles dominerende tendens i produktlanceringer i de seneste år.
Sammen med produktlanceringer, baseret på krav om fravær af tilsætningsstoffer, organisk produktion og/eller lokal produktion. Dette tyder på, at ’ægthed’ er en tendens20
blandt de krav, som brugerne stiller til fødevarerne. Trenden overlapper med tema 1: ’frifor’, idet der er en forventning om, at naturlige fødevarer indeholder mindre tilsætning og
flere vitaminer og mineraler. Og måske endda er mere miljørigtige.
20 Grunert et al., 2012
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På søgninger på Infomedia og Google er det så-som-så med resultaterne. Der er ikke
mange hits på forskellige søgninger, og vi må forholde os til vores egne kvalitative indsigter og indholdet i forskellige artikler fra branchen. Her melder slagterierne om et
rekordsalg af dansk oksekød nytårsaften 2017. Desuden er lokale varer, evt. med et unikt
anstrøg, der antyder noget med traditionelt håndværk, kommet på hylderne i supermarkederne. Fx er bacon rask væk ”håndrøget over bøgeflis”, eller silden er traditionelt
marineret ud fra ”lokale traditioner” eller ”original opskrift”. Det er der som sådan ikke
noget nyt i. Det nye består i, at det ’artisane’ (dvs. det kunsthåndværksmæssige) får
en mere fremtrædende plads i nye produkter og nye services. Da vi fra interviews med
brugere ved, at det er svært at få en sammenhængende samtale om lokale fødevarer til
at give gode data, antages det, at det ligeledes er svært at få sammenhængende data om
lokale og autentiske fødevarer fra medierne. Fra undersøgelsen ”Danskernes madvaner”21
fortælles det, at der findes omkring 700 lokale fødevarer på Coops hylder. Så en medieanalyse, der dykker ned i tallene for autentisk og lokalt, skal med andre ord også beskæftige sig med det medie, som supermarkedernes hylder repræsenterer, og med, hvilke nye
produkter der kommer på markedet inden for perioden 1/2-18 til 31/3-18. For Infomedia
viser der sig dog en relativt markant udviklingskurve: på søgning efter ’lokale fødevarer’
er der 21 hits i perioden fra 1/2-08 til 31/3-08, mens søgeperioden 1/2-18-31/3-18 har
266 hits på den eksakte sætning. I Google trends og i Googles søge-api findes der ingen
data på termen.

”

 et ligner noget fra en Storm P.-tegning. Denne ret består af en salt version
D
af en æbleskive med et stykke syltet agurk i midten, som er spiddet af en lille
finsk fisk, kaldet muikko, der stritter igennem æbleskiven med hoved og hale.
Noma har også serveret andre varianter af æbleskiver, bl.a. med bilarver og
glaseret med fermenteret græshoppegarum.”
(Jyllands-Posten om en af NOMA’s ikoniske signaturretter).

Oprindelighed sælger
Landbrug & Fødevarer peger i sin Økonomiske Analyse 2018 på autenticitet og det nære
som en del af en vedvarende trend inden for fødevarer (Landbrug & Fødevarer, 2018).
Inden for fødevarer har det autentiske skabt en måde at brande sine produkter på eller
sin kommunikation som værende en del af en lokal, eksklusiv produktion. Dette giver sig
udslag i fx Ur-mælk, der ikke adskiller sig fra andre mælketyper ved smagen, men alene
ved den kemiske sammensætning22. Dette lægger sig op ad trenden om tilsat/mangel
(minus gluten, plus vitamin) med et eksklusivitetsprincip. Dette eksklusivitetsprincip gør
sig gældende for andre mælkeprodukter som den almindelige Jerseymælk, der kommer
fra en ko-race, der ikke er så storproducerende som den almindelige, sortbrogede malkeko. Her peger trenden i retning af en mindre lokal og geografisk forankret historie om
fødevaren og i retning af en mangel – forstået som en mindre og altså mere eksklusiv
produktion.

21 Coop (2016) ”Danskernes madvaner”
22 Coop (2016) ”Danskernes madvaner”
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Tema 4: Bæredygtighed og økologi
Økologi og bæredygtighed fortsætter med at være en del af danskernes forbrugsvaner.
Landbrug & Fødevarer skriver i sin rapport om trends for 2018, at bæredygtighed bliver
ved med at være en del af danskernes forbrugsmønster, og at dette i stigende grad bør
tages alvorligt. Samtidig sker der på dette marked en forgrening af fødevaretyper, således
at bæredygtighed og økologi ikke nødvendigvis rammer samme målgruppe. Økologi rammer i høj grad samme type forbrugere som ”fri-for”-produkttyperne rammer.
En søgning på Infomedia fortæller, at der i undersøgelsesperioden var publiceret 2671
artikler med indhold om ”økologi” og 6416 artikler om ”økologisk”. Sidstnævnte beskriver
i nogen grad en bred livsstil, når der kigges nærmere på forskellige mediers indhold; hvor
en stor del handler om økologiske fødevarer eller økologisk fødevareproduktion, er der
også artikler om, hvordan læserne kan klæde sig bæredygtigt på (Hendes Verden, 2018).
Kontrolperioden 10 år tidligere giver 1081 resultater på ”økologi”, mens ”økologisk” giver
3068 artikler. Med andre ord en stigning fra et i øvrigt pænt antal artikler.
I forhold til søgemaskinerne er ”økologi” og ”økologisk” angiveligt ikke så populære:

110 søgninger i snit på månedsbasis inden for det seneste år, bliver det til, mens udslag på
Google trends ser således ud:
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Økologi er stadig populært, når der kigges på antal artikler på Infomedias database. Der
er desuden en forventning i producentledet om, at den økologiske forbrugstrend er for
opadgående, især fordi Danmark er et af de lande i verden, der i længst tid har haft et
officielt mærke for økologi, og fordi der til stadighed er konkurrence på pris i detailledet.
Samtidig er flere artikler, der dukker op i Infomedia i undersøgelsesperioden, artikler,
der handler om mad, producenter og nye økologiske madvarer fra gamle producenter (fx
Tulip, der lancerer et nyt økologisk baconprodukt i vores målte periode).
Igen er det en vigtig erkendelse, at medierne afspejler, at der er en øget opmærksomhed
i medier og blandt forbrugere på økologi, bæredygtighed og miljømæssig omtanke – her
er madspild et emne, der også er relateret til økologi, når artiklerne omhandler privat
forbrug. Men det betyder, at der dels sker en form for niche-ficering af forbrug. Dvs.,
at forbrugerne i stigende grad sætter deres værdier efter specifikke elementer, som det
enkelte produkt kan have svært ved at leve op til. Samtidig overlapper en eller flere af de
her i rapporten nævnte trends med hinanden. Økologi og bæredygtighed overlapper fx
med sundhed og/eller ”fri-for”-elementer. Fx ”fri for animalsk fedt” eller stærkt forarbejdede fødevarer. Dette understreger også, at brugerne er svære at sætte i bås i form
af ét segment, som man konstant kan markedsføre til. De kræver snarere en konstant
”vejledning” i form af livsstilsartikler, der fx hjælper med at styre mod mere bæredygtige
måltider og kødfri, men velsmagende, retter, da det viser overskud for visse grupperinger
på visse tidspunkter.

”

 ye produkter med planter og grønt kan tilskrives bæredygtighedstanken,
N
men vi vil sikkert også se endnu flere kokke trylle med planteføde, insekter
og mider på den lækre måde for at imødekomme en stigende nysgerrighed
efter alternative fødevarer – og hvem vil ikke gerne være first mover på
en dyrket steak eller mideterrin. Især hvis trendy kokke eller kendisser går
forrest.”
- Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og forfatter23

Tema 5: Convenience og on-the-go
Convenience er en del af et større træk hen imod en verden, hvor forbrugerne investerer
mindre og mindre tid på at tilbered mad. Denne tendens indeholder et paradoks ift., at
vi aldrig har interesseret os for at læse så meget om mad og måltider på blogs, i kogebøger og på flow-tv, men bruger mindre og mindre tid på at lave mad. Ifølge Nielsen Global
ønsker 25% af de adspurgte europæere, at der var flere convenience-produkter til rådighed på markedet.
Der er forskellige betydninger af ordet ’convenience’, der refererer til tid, tilgængelighed
og det praktiske omkring produktet. Når vi taler om convenience i forbindelse med fødevarer, er det produkter, der gør det nemt for forbrugeren at spise på vejen eller tilberede
og indtage hurtigt. Her er der igen en lang række anvisningsartikler, da opskrifter er et
klart billede på en stigende del af ’bloggosfæren’, der har vind i sejlene. Her er det billedet
på den semi-professionelle blogger, der bevarer sin uafhængighed (og autenticitet), mens
hun blogger om veganske retter (englerod.dk, emmaslebsager.dk, fx) og ’rigtig herre
23 futuria.dk
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mad’ (gastromand.dk, pigenogpomfritten.dk, fx), som anviser retter inden for et bestemt
værdisæt.
Med hensyn til den del af mediebilledet, der styres af brugerspørgsmål, har denne undersøgelse kigget på termen ’nem mad’: 87 artikler i analyseperioden 1/2-18 til 31/3-18, mod
20 i kontrolperioden 10 år tidligere. Dette afspejler muligvis ikke en stor stigning i et klassisk spørgsmål og et lige så klassisk artikelemne i livsstilsmagasiner, men på globalt plan er
der opmærksomhed på disciplinen at spare tid: ’meal prep’ (dvs forberedelse af måltider
til flere dage, som kan varmes op) har fået en stor stigning, når der kigges på Google
trends:

Mens den globale søgevolumen ifølge keywordseverywheres api er ret høj:
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Men med nul forekomster i infomedia på ’Meal prep’, der muligvis ikke har fået sit rette
danske navn endnu, og som kun har ganske få virksomheder med dette fokus (fx http://
www.sirirobinson.dk/food-prep.html som et af de ganske få eksempler, der findes blandt
danske hjemmesider). Her har vi at gøre med en formodet trend, der endnu ikke har fået
tag i medierne i Danmark og med en mulig fejlkilde i form af, at begrebet ikke har fundet
sit danske udtryk/begreb endnu.
En søgning på Googles søgemaskine giver følgende billede: (google.dk den 28/6-18)

Det vil sige, at der foregår en bevægelse omkring meal prep rundt omkring, men også,
at der er et fragmenteret mediebillede omkring dette, da der tales om det på fitness- og
muskelopbygningssider samt på blogs, der giver anvisninger på det gode og nemme køkken.
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Tema 6: Teknologi og mad på nettet
Der er mange muligheder for at købe mad på nettet. I tilfældet onlinehandel med dagligvarer er der i undersøgelsesperioden 64 hits på ’mad på nettet’. Heraf er en del med
overskrifter i retning af ”vi gider ikke mad på nettet”, mens der i kontrolperioden 10 år før
var 12 hits. De fleste af disse drejede sig om, at Just-Eat havde modtaget årets e-handelspris (fx Fyns Amts Avis, 2008).
På markedet og i brancheudgivelser ses det, at der tales om ’big data’ som en del af et
større træk mod, at fødevarebranchen i større udstrækning bruger data, big data og
sociale medier til at udbrede information eller – omvendt – anvende information om brugermønstre til at skabe bedre og billigere serviceydelser og produkter. Det er fx inden for
logistik og lagerstyring og i måden, hvorpå der skabes relationer til brugerne. Der er tale
om, at markedet på én gang vokser og bliver mere nicherettet, dvs. fragmenteret24.
I en relateret søgning var ordet ’måltidskasse’, der optræder i forbindelse med artikler om
virksomhedsvækst (fødevarewatch.dk 13/3) og om, hvordan måltidskasser sparer tid og
danner modtagerne til at lave mad25 (Politiken 17/3 2018) i en artikel om, hvordan måltidskasser har givet et familiemedlem motivation og evner til at lave mad i køkkenet frem for
at lave maden selv.
Inden for den del af fødevarebranchen, der udbyder måltidskasser, lyttes der indgående til
trends, og to store aktører på markedet, Coop og Aarstiderne, udbyder begge veganske
måltidskasser i tråd med tidens trend. En af de nye og voksende udbydere er simplefeast.
dk, der har outsourcet udvikling af selve måltiderne og i virksomheden udelukkende arbejder med datamining og logistik. Det betyder, at man arbejder med at bearbejde de store
datamængder, som man får ind via sin hjemmeside. Det er ikke noget, der nødvendigvis
trækker overskrifter i medierne, men det er en måde, hvorpå branchen udnytter adgangen til fx sociale medier og analyserer data fra egne reklamekampagner og sider på fx
Facebook med ca. 19.000+ ”synes godt om”:

24 https://fodevarewatch.dk/secure/Fodevarer/article10286383.ece
25 https://politiken.dk/forbrugogliv/art6342747/M%C3%A5ltidskasser-redder-min-familie-frafejlern%C3%A6ring
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Et mindre segment af den danske befolkning ordner de daglige indkøb på nettet. Der har
været konkurrence om at blive størst på dagligvarehandel online. Selve handelen med
dagligvarer lader til at have stagneret, mens der fra flere aktørers side øjnes en chance
for at tilbyde hurtig og sikker leverance af specialvarer – altså varer fra tema 1: hyperlokal,
autenticitet og oplevelser – som kunderne køber i mindre mængder. Her er der muligheder for at konkurrere og markedsføre gennem søgemaskineoptimering (seo) og samtidig
arbejde med de muligheder, som data og big data giver for at tilpasse løsninger. Muligheden for hybride løsninger var indtil slut-2017 domineret af samarbejdet mellem Coop og
Postnord. Samarbejdet blev afviklet og har skabt uro på markedet for b2c-udbringning
af fødevarer og dagligvarer. Fooddriver forsøger sig med en model, hvor man kobler sig
på en eksisterende pakkeleverandør (Dao) og tilbyder de små producenter en ecommerce-hjemmeside og seo som en del af servicen.
Den måde, virksomhederne italesætter sig selv på sociale medier på, er afgørende for
succes og hænger sammen med autenticitet. Dvs. at det er afgørende, at virksomheder
og producenter kigger på, hvordan de italesætter sig selv og deres produkter. Men det
skal også siges, at når der arbejdes med sociale medier (Facebook og Instagram er store,
hvad angår mad og opskrifter), er det afgørende, hvordan der kan indgås dialog med forbrugerne, og at der er tænkt i at inddrage disse i kommunikationen (2. generations oplevelsesøkonomi). Man kan sige, at det kræver lige så stor opmærksomhed fra virksomhed
til forbrugere, som man som virksomhed ønsker at få igen fra de forbrugere, der kommunikeres med på sociale meder. Til gengæld er big data en mulighed for at arbejde med de
mønstre og spor, som brugerne efterlader. En mediestrategi bør have en særskilt strategi,
der handler om, hvordan brugerne inddrages. Den klassiske model for kommunikation,
som nævntes i indledningen (hvem – kommunikerer hvad – til hvem – ad hvilken kanal –
med hvilken effekt) bør have en strategi for, hvordan man inddrager hvem – på hvilke
sociale medier – med hvilken inddragelse og med hvilken effekt ud fra hvilket datasæt.
Helt centralt står forbrugeren, der udover mad også er forbruger af fortællinger, og som
også indkøber holdninger og identitet gennem sine fødevarevalg. Dette er ikke nyt, men
med et øget fokus på mad i befolkningen og medierne opstår der også nye markeder og
nye forbrugsvaner og dermed også nye og andre behov for at kommunikere med forbrugerne. Gennem kommunikationsstrategier og platforme, men ligeledes gennem udvalget
af fødevarer og tilgangen hertil.
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