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Forord

Den mad, vi spiser, har betydning for vores 
sundhed, og de madvalg, der træffes, begynder 
oftest i indkøbssituationen . Flere faktorer influ-
erer på, om vi vælger at lægge sunde mad- og 
drikkevarer i indkøbskurven . Det drejer sig fx 
om prioriteringer, viden, erfaring, kritisk sans, 
motivation, påvirkning fra omgivelser, hensyn 
til andre, inspiration fra andre, værdier, inte-
resser, muligheder og barrierer .

Dette projekt er en del af Forbrugerrådet 
Tænks projekt “Tyg på det” og omhandler 
unge erhvervsskoleelever mellem 17-25 år, som 
lige er flyttet hjemmefra, deres indkøbsadfærd, 
og hvad der skal til for at ændre denne i en 
sundere retning både nu og på sigt .

Det viser sig, at unge generelt spiser for lidt 
frugt og grønt, for meget fastfood og indtager 
for meget sukker . Dette bl .a . fordi unge ofte 
vægter billigt frem for sundt og foretrækker, 
at maden er nem og hurtig at tilberede . 

Hensigten med dette projekt er at finde frem 
til, hvordan viden, motivation og handlekom-
petence kan bidrage til, at de unge træffer 
sunde, økonomisk bæredygtige valg i ind-
købssituationen . Desuden undersøges, hvilke 
prioriteringer, muligheder og barrierer der 
knytter sig til de unges indkøbssituation i 
forhold til at træffe sunde valg . Årsagen til 
at undersøge de unges råvarekendskab er 
bl .a ., at et øget råvarekendskab anskues som 
nødvendigt for at kunne lave mad, der er vari-
eret og smagfuld, og det at kunne lave mad til 
sig selv spiller en stor rolle i forhold til egen 
sundhed . 

Ønsket om at se nærmere på de unges ind-
købsvaner i relation til økonomi bunder blandt 
andet i, at økonomi spiller en rolle i forhold til 
de unges prioriteringer og adfærd i indkøbssi-
tuationen, som kan betyde, at der fokuseres 
mere på pris end på sundhed . I sammen-
hæng med økonomi er det interessant at se 
på madspild, da de unge ofte foretager mange 
impulskøb og lader sig friste af flerstykstilbud 
m .m . Dette kan i sidste ende have økonomiske 
konsekvenser, idet store dele af maden ender i 
skraldespanden frem for at blive anvendt som 
en ressource i madlavningen . Udover at mad-
spild går ud over husholdningsbudgettet, er det 
også med til at belaste miljøet . Når begrebet 
bæredygtighed anvendes i projektet, henviser 
det derfor primært til madspild i relation til 
økonomi .

Projektets resultater er genereret fra tre 
metodiske tilgange; et valgfag på Københavns 
Professionshøjskole, en samskabelsesworks-
hop og en kvalitativ undersøgelse . Resultaterne 
skal fungere som vidensgrundlag for en 
mulig indsats vedrørende unges madindkøb . 
Projektet bidrager med ny viden om unges 
råvarekendskab, forhold til madspild og øko-
nomi i relation til madindkøb samt idéer og råd 
til, hvordan man kan nå de unge med henblik 
på adfærdsændringer i indkøbssituationen . 
Dette kan være relevant viden for interessenter 
som fx lærere, skoleledere og sundhedsprofes-
sionelle, der arbejder med unge, sundhed og 
forbrugerkommunikation .

En stor tak til alle der har bidraget med den 
viden og de resultater, der sammen er skabt 
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om unges adfærd, og hvad der påvirker de 
unge i forhold til madindkøb, og som bidra-
ger til resultater i dette projekt . Resultaterne 
kan anvendes i et fremadrettet arbejde både 
i forhold til, hvordan man kan nå de unge via 
blandt andet forbrugerkommunikation, og når 
der skal planlægges sundhedsfremmende ind-
satser på området, hvor ønsket er, at de unge 
skal træffe sundere valg i indkøbssituationen 
både nu og på sigt . 

Tak til Forbrugerrådet Tænk: Sofie Sønder-
gaard Risborg, projektleder på Forbrugerrådet 
Tænks projekt “Tyg på det” og Caroline Bout-
rup Nielsen, kommunikationsansvarlig på 
Forbrugerrådet Tænks projekt “Tyg på det” .

Tak til de ernæring- og sundhedsstuderende fra 
Københavns Professionshøjskole, som deltog 
i valgfaget Forbrugerkommunikation om sund 
mad til unge: 

Amira Katja Trangeled, Cecilie Nørbæk Nielsen, 
Emma Caroline Meldgaard Truelsen, Ida Drags-
bæk Raun, Ida Marie Aunsborg, Julie Ritter 
Busk, Katrine Gahrn Lund, Katrine Marie Absa-
lonsen, Lonni Regina Nielsen, Maiken Egsdal, 
Mie Kirstine Ceccardi, Nicoline Krogh Høj, 
Nikita Isabella Silberg, Rikke Aagaard Nielsen, 
Sabrina Lerche Johansen, Sofie Geslin Ruberg .

Tak til undervisere, bibliotekar og ekstern 
konsulent, som var en del af valgfaget For-
brugerkommunikation om sund mad til unge.

Tak til gæsterne fra erhvervsskolen NEXT i 
forløbet På vej i uddannelse, København NV, 
som deltog i samskabelsesworkshoppen .

Tak til de ti unge erhvervsskoleelever, som 
deltog i den kvalitative undersøgelse, fordi I tog 
med på indkøb og åbnede op for jeres refleksi-
oner og tanker i forhold til jeres indkøbsvaner .





1
Baggrund
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Samskabelsesprojektet

Om Forbrugerrådet Tænks  
projekt ”Tyg på det” 
Med projekt ”Tyg på det” støttet af Promille-
afgiftsfonden for landbrug har Forbrugerrådet 
Tænk siden 2016 arbejdet på at styrke unge 
17 til 25-åriges kompetencer til at træffe gode 
valg for dem selv, i forbindelse med madind-
køb i supermarkedet . Gennem aktiviteter som 
events, samskabelsesworkshops, undervis-
ningsmateriale, supermarkedskurser og via 
sociale medier har projekt ”Tyg på det” oplyst 
og inspireret unge til at være mere bevidste om 
supermarkeders salgsmetoder, information på 
emballage, priser og økonomi samt råvarekva-
litet og madspild .  

I 2016 og 2017 har Forbrugerrådet Tænk 
gennemført kvantitative analyser af unges 
indkøbsvaner og forhold til mad . I dette sam-
skabelsesprojekt ønskes en yderligere og mere 
dybdegående undersøgelse, der kan generere 
ny viden, som Forbrugerrådet Tænk og andre 
interessenter kan bruge til at målrette ungeind-
satser i forhold til at træffe sunde valg .

Formålet med samskabelsesprojektet
Målgruppen for dette projekt er unge erhvervs-
skoleelever i alderen 17 - 25 år, der lige er flyttet 
hjemmefra .

Ønsket med dette samskabelsesprojekt er, at 
der i samarbejdet mellem studerende og under-
visere fra Københavns Professionshøjskole, 
Forbrugerrådet Tænk og erhvervsskoleelever 
i alderen 17-25 år, der lige er flyttet hjemme-
fra, skal:

•  Genereres ny viden om de unges indkøbsad-
færd og barrierer og motivationsfaktorer til 
at træffe sunde, økonomisk bæredygtige 
valg

•  Findes nye løsninger på, hvad der skal til 
for at styrke målgruppens viden, motivation 
og handlekompetence til at træffe sunde, 
økonomisk bæredygtige valg i indkøbssi-
tuationen

Ovenstående ønsker afdækkes ved hjælp af 
tre forskellige metoder, som på hver sin måde 
bidrager til et vidensgrundlag, gode råd og 
idéer til, hvordan man via forbrugerkommuni-
kation og anden sundhedsfremmende indsats 
kan nå de unge med henblik på adfærdsæn-
dring i relation til nuværende madindkøb . Der 
er særligt fokus på temaerne råvarekendskab, 
madspild og økonomi, som er væsentlige per-
spektiver at kigge på, når ønsket er at få de 
unge til at træffe sunde og økonomisk bæredyg-
tige valg i indkøbssituationen . De tre forskellige 
metoder anvendt til vidensgenerering er:

•  Et valgfag Forbrugerkommunikation om 
sund mad til unge med deltagelse af 16 
ernæring- og sundhedsstuderende på 
Københavns Professionshøjskole, som er 
blevet undervist og vejledt af både Forbru-
gerrådet Tænks “Tyg på det” projektleder 
og kommunikationsansvarlige, lektorer, 
eksterne konsulenter og en bibliotekar fra 
Københavns Professionshøjskole

•  En samskabelsesworkshop bestående 
af ernæring- og sundhedsstuderende på 
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Københavns Professionshøjskole, Forbru-
gerrådet Tænks “Tyg på det” projektleder 
og kommunikationsansvarlige, lektorer og 
en projektmedarbejder fra Københavns 
Professionshøjskole, erhvervsskoleelever 
og undervisere fra NEXT

•  En kvalitativ undersøgelse af unge erhvervs-
skoleelever mellem 17 og 25 år foretaget 
af lektorer og en projektmedarbejder fra 
Københavns Professionshøjskole

Valgfaget:  
Forbrugerkommunikation  
om sund mad til unge
Idet ønsket med samskabelsesprojektet var at 
generere viden omhandlende forbrugerkom-
munikation om sund mad til unge sammen 
med andre unge, var det oplagt at udbyde et 
valgfag til ernæring- og sundhedsstuderende 
på Københavns Professionshøjskole, så der 
kunne gennemføres en ung-til-ung vidensgene-
rering bl .a . i form af en samskabelsesworkshop . 
De studerende på Københavns Professionshøj-
skole, som deltog på valgfaget, skulle bidrage 
med anbefalinger til, hvordan man med for-
brugerkommunikation kan nå målgruppen:  
Unge som lige er flyttet hjemmefra . I valgfaget 
fremkom perspektiver om forbrugerkommu-
nikation via sociale medier, som præsenteres 
i afsnittet Hvordan kan forbrugerkommunika-
tion via sociale medier bedst muligt nå de unge? 
Desuden fremkom der via litteratursøgning 
og samskabelsesworkshoppen ny viden om 
og perspektiver på de unge og deres indkøbs-
vaner, og hvordan de unge motiveres til at 
ændre nuværende indkøbsadfærd . Dette præ-
senteres i afsnittet Hvordan styrkes de unges 
viden, motivation og handlekompetence for 
råvarekendskab, madspild og økonomi? Resul-
tater fra valgfaget.

Samskabelsesworkshoppen
Da ønsket med projektet var at skabe ny ung-
til-ung viden om unges adfærd, og hvad der 
påvirker dem i forhold til madindkøb, blev 
der afholdt en samskabelsesworkshop . En 
samskabelsesworkshop er en proces, hvor 
forskellige aktører udvikler ny viden sammen . 
En samskabelse kan bygges op på forskellige 
måder, og de, der afholder samskabelsen, 
kan enten være meget styrende eller arbejde 

på at skabe en ligeværdig samskabelse . I en 
styrende samskabelse vil proces og udfald 
være forudsigelig, mens proces og udfald i en 
ligeværdig samskabelse vil være langt mere 
uforudsigelig (Ulrich 2016) . 

Dette projekts samskabelsesworkshop 
skulle være med til at kvalificere vores viden 
om unges syn på medier, madindkøb og 
forbrugerkommunikation . I samskabelses-
workshoppen deltog repræsentanter fra 
Forbrugerrådet Tænks projekt “Tyg på det”,  
undervisere, en projektmedarbejder og ernæ-
ring og sundhedsstuderende fra Københavns 
Professionshøjskole samt elever og undervi-
sere fra NEXT . Formålet var, at de indbudte 
erhvervsskoleelever fra NEXT sammen med de 
ernæring- og sundhedsstu-
derende skulle reflektere 
over egne valg i indkøbs-
situationen og derudover 
nå frem til, hvordan der 
bedst muligt kommuni-
keres til de unge, så de 
motiveres til at købe flere 
råvarer, sundere produk-
ter og bæredygtige indkøb . 
Rammerne for samska-
belsen var sat af undervisere og studerende 
ved Københavns Professionshøjskole, men 
selve processen var tilrettelagt, så deltagerne 
ligeværdigt skulle samskabe . Gæsterne fra 
NEXT optrådte som medskabere, og spillede 
en væsentlig rolle i samskabelsesworkshop-
pens proces og udfald . Workshoppen var 
inddelt i fire forskellige kategorier, som skulle 
diskuteres; de unge og medier, de unge og 
mad, eksisterende materialer målrettet de 
unge og fremtidig forbrugerkommunikation. 
De studerende fra ernæring og sundhedsud-
dannelsen havde forberedt spørgsmål til de 
fire kategorier, og sammen med gæsterne fra 
NEXT fandt de i grupper frem til, hvilken mad 
de unge spiser, hvilke medier de unge gør brug 
af, hvad de synes om nuværende forbruger-
kommunikation om mad og madindkøb, der 
er målrettet dem, og hvordan en mulig frem-
tidig kommunikation kan se ud . Den viden, 
der fremkom ved samskabelsesworkshoppen, 
præsenteres i afsnittet Hvordan skal der kom-
munikeres budskaber til de unge - hvad virker? 
Resultater fra samskabelsesworkshoppen

Målet med samskabelses- 
workshoppen var at diskutere:
- de unge og medier
- de ung og mad
-  eksisterende materialer  

målrettet de unge
-  fremtidig forbruger- 

kommunikation
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Den kvalitative undersøgelse
Formålet med den kvalitative undersøgelse 
var at afdække de unges adfærd i supermar-
kedet, at finde frem til, hvad der påvirker de 
unge, hvordan deres valg i indkøbssituationen 
prioriteres, og hvordan deres motivation kan 
styrkes til at træffe sunde, økonomisk bære-
dygtige valg .

I undersøgelsen deltog ti unge i alderen 17 til 25 
år, der er i gang med en erhvervsskoleuddan-
nelse, og som er flyttet hjemmefra inden for de 
sidste par år . Deltagerne blev fundet via opslag 
på erhvervsskoler, igennem kontaktpersoner 
hos NEXT og hos Erhvervsskolernes elevorga-
nisation . I de ti interviews deltog syv drenge og 
tre piger . 

Interviewene foregik individuelt og fandt sted i 
et supermarked, hvor de unge normalt handler . 
De unge svarede på spørgsmål, imens de fandt 
varer frem, som de typisk ville lægge i kurven .

De temaer, som de unge blev spurgt ind til, var:

•  Hvad påvirker beslutningsprocessen før, 
under og efter madindkøb 

• Hvordan prioriteres valg ved madindkøb

•  Barrierer og muligheder for at ændre ind-
købsvaner i en sundere retning (bilag 1)

Resultaterne af den kvalitative undersøgelse 
findes i afsnittet De unges refleksioner i ind-
købssituationen - Resultater fra den kvalitative 
undersøgelse.

Den samlede indsats, bestående af valgfaget, 
samskabelsesworkshoppen og den kvalitative 
undersøgelse, munder ud i denne rapport, 
der indeholder gode råd og konkrete idéer 
til, hvordan man styrker de unges viden, 
motivation og handlekompetence til at træffe 
sunde, økonomisk bæredygtige valg i ind-
købssituationen, samt hvilke prioriteringer, 
muligheder og barrierer der har en betydning 
for de unges indkøbsadfærd i forhold til at 
træffe sunde valg .
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Målgruppen for denne indsats er unge erhvervs-
skoleelever mellem 17 og 25 år, der lige er flyttet 
hjemmefra . For at kunne komme med idéer og 
råd til hvordan man via forbrugerkommunika-
tion og anden sundhedsfremmende indsats 
kan nå de unge med henblik på adfærdsæn-
dringer i indkøbssituationen, er det væsentligt 
at have viden om:

• De unges sundhed

•  De unges udfordringer i forhold til at spise 
sund mad

De unges sundhed
De unge i aldersgruppen 17 til 25 år spiser for 
lidt frugt og grønt, og får for meget mættet fedt, 
fastfood og sukker . Særligt de unge med lavest 
gennemførte uddannelsesniveau har et usundt 
kostmønster . Blandt unge med grundskole 
som højeste gennemførte uddannelsesniveau 
har 26,7 % et usundt kostmønster, og andelen 
falder til 5,4 % blandt personer med en lang 
videregående uddannelse (Den nationale sund-
hedsprofil 2017) .

Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med 
YouGov i 2016 og 2017 lavet undersøgelser 
om unge mellem 17 og 25 år . Undersøgelserne 
viste, at kun cirka halvdelen af de unge kendte 
til Fødevarestyrelsens anbefaling om 600 gram 
frugt og grønt hver dag . De unge i undersøgel-
sen svarede, at pris, manglende inspiration 
og gammel vane var årsag til, at de ikke ind-
drog mere frugt og grønt i deres madlavning 
(Forbrugerrådet Tænk 2016) . Unge under 25 
år vægter billig pris frem for sundhed, og da 

fastfood opfattes som nemt og billigt, resul-
terer dette i, at mange unge spiser meget 
fastfood (Forbrugerrådet Tænk 2017, Norden 
2014) . Tendensen i undersøgelsen foretaget 
af YouGov for Forbrugerrådet Tænk viste, at 
ca . halvdelen af de unge, der er i gang med 
en kortere uddannelse, spiser takeaway eller 
færdigmad hver uge (Forbrugerrådet Tænk 
2017) . Det høje sukkerind-
tag blandt de unge skyldes 
blandt andet unges for-
brug af snacks mellem 
måltiderne . Her vælger 
de unge særligt søde sager, 
sodavand og konditorva-
rer (Perspektiv 2011) .  

Sundhedsproblemer i 
ungdommen føres ofte 
videre i voksenlivet, og 
de uhensigtsmæssige 
mad- og måltidsvaner, som 
mange af de unge tillæg-
ger sig, kan på sigt være 
medvirkende faktorer til 
udvikling af kroniske livsstilssygdomme som 
hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, for-
skellige kræftformer med videre (Kristensen 
& Larsen 2016) .  En indsats allerede i den tid-
lige voksenalder kan derfor få stor betydning 
for de unges sundhed senere i livet . Men når 
man er ung, føler sig udødelig og ikke kan 
mærke sygdomstegn på egen krop, kan det 
være svært at forholde sig til sygdom senere i 
livet (Politikken 2017), hvorfor betoningen af 
fremtidige kroniske lidelser i en indsats rettet 
mod unge med fordel kan nedtones .

De unges sundhed  
og udfordringer 

De unges kostmønster
De unge i aldersgruppen 17 til 25 år 
spiser for lidt frugt og grønt, og får 
for meget mættet fedt, fastfood og 
sukker. Særligt de unge med lavest
gennemførte uddannelsesniveau 
har et usundt kostmønster.
Blandt unge med grundskole som 
højeste gennemførte uddannel-
sesniveau har 26,7 % et usundt 
kostmønster, og andelen falder til 
5,4 % blandt personer med en lang 
videregående uddannelse (Den 
nationale sundhedsprofil 2017).
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De unges udfordringer i forhold til at 
spise sund mad
De 17-25 årige hører under kategorien ung-
dommen . Denne periode opleves som en 
udfordrende tid for de unge, da der kommer 
mere fokus på udvikling af personlig identitet 
og selvforståelse . Frihed og identitetsdannelse 
er nøgleord i denne livsalder (Illeris, 2000), 
hvilket bl .a . kan have en betydning for de 
unges valg af mad og livsstil . De unges søgen 
efter egen identitet prioriteres højest, og det 
er derfor vigtigt i en indsats rettet mod unge 
at appellere til deres personlige jeg, hvis man 
vil forsøge at påvirke deres indkøbs- og mål-
tidsvaner . De unge påvirkes fra mange sider, 
og er meget modtagelige over for reklamer for 
nye produkter såsom sodavand og fastfood 
(Perspektiv 2011) . Det vigtigste synes derfor 
at være at styrke de unge i at orientere sig, 
træffe valg de kan stå inde for, og dermed 
skabe mulighed for at foretage fravalg i de 
mange situationer, de hele tiden stilles i (Ille-
ris, 2000) .

Særligt sociale normer får indflydelse på de 
unges valg af mad . Flere unge har oplevet at 
blive gjort grin med og set ned på, hvis de har 
foreslået et sundere alternativ, eller hvis de har 
valgt at takke nej til søde sager eller alkohol i 
forbindelse med diverse sociale arrangementer 
(Munt m .fl ., 2016) . Flere unge giver udtryk for, at 
de har en vis motivation for at leve sundere, men 
deres manglende viden og kompetence inden 
for madlavning sætter en stopper for dette, og 
flere ville ønske, at de havde mere viden med 
sig i bagagen, fx i form af undervisning inden 
for feltet . De unge føler sig ikke rustet, når det 
kommer til planlægning, og de føler sig usikre 
på, hvordan et sundt måltid kreeres, og derfor 
tyer mange til de hurtige og nemme løsninger 
og vælger alternativer såsom færdigretter og 
takeaway . Hvis de unge skal styrkes i at lave 
hjemmelavet mad, skal der for det første være 
anerkendelse af dette i vennekredsen . Derud-
over bør der bygges videre på den eksisterende 
motivation for at ville leve sundere og de unges 
efterspørgsel efter viden og kompetence inden 
for madlavningsfeltet (Stamer m .fl ., 2016) .

Flere unge har oplevet at blive  
gjort grin med og set ned på, hvis de har 

foreslået et sundere alternativ,  
eller hvis de har valgt at takke nej til søde 

sager eller alkohol i forbindelse med 
diverse sociale arrangementer





2
Resultater fra valgfag,  

samskabelsesworkshop  
og interview
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I dette afsnit præsenteres gode råd og idéer til, 
hvordan der kan kommunikeres til unge via 
sociale medier . Denne viden kan anvendes, 
hvis de unge skal motiveres til at købe flere 
råvarer og træffe sunde og bæredygtige valg i 
indkøbssituationen .

Idéerne fremkom i løbet af valgfaget Forbru-
gerkommunikation om sund mad til unge med 
udgangspunkt i teoretiske perspektiver samt 
udtalelser fra samskabelsesworkshoppen .

Men hvorfor egentlig forbrugerkommunikation 
via sociale medier?

Hele 97 % af alle unge mennesker mellem 
16 og 24 år bruger tid på de sociale medier, 
hvoraf de mest populære har vist sig at være 
Facebook, Snapchat, Youtube og Instagram . 

Kvinder med smartphones bruger næsten en 
time hver dag på sociale medier og mænd op 
til 40 minutter dagligt, hvorimod danskere 
uden smartphone kun bruger et kvarter dag-
ligt på sociale netværk (Haug 2015) . Langt de 
fleste unge mennesker søger deres information 
online, og derfor vil en målrettet indsats i for-
hold til forbrugerkommunikation være oplagt 
på én af ovenstående platforme . 

Til samskabelsesworkshoppen kom det frem, 
at den forbrugerkommunikation, som har 
den største påvirkning på de unge, er, når 
noget er relaterbart, skildrer en velkendt 
situation og indeholder humor, samt at den 
unge mærker “her og nu”-effekt . Se desuden 
oversigt over, hvad der er væsentligt at være 
opmærksom på, når der kommunikeres via 
sociale medier

Hvordan kan forbrugerkom-
munikation via sociale medier 
bedst muligt nå de unge?

Resultater fra valgfaget

97 % 
af alle unge mennesker 

mellem 16 og 24 år bruger tid  
på de sociale medier



At når sociale medier benyttes, så træder 
man ind i brugerens univers, hvor det er bru-
gerne, der definerer rammerne (Haug, 2015) . 

At de sociale medier er et sted, hvor de unge 
med sikkerhed har en stærk kritisk sans i for-
hold til budskaber, opslag m .m . (Haug, 2017) .

At budskabet skal serveres hurtigt, idet den 
unge generation ikke fastholder opmærksom-
heden særlig længe (Haug, 2017) .

At benytte formidlere som de unge forbrugere 
kan relatere til, og som giver udtryk for de 
samme behov, som de selv har (Haug, 2017) .

At benytte sig af Co-creation fordi inddra-
gelse af brugere skaber en interaktion mellem 
afsenderen og de unge (Haug, 2017) .

At formidle budskaber på flere sociale medier 
ad gangen . Her er det vigtigt at være bevidst om, 
det rette indhold er tilpasset mediet (Haug, 2017) .

At fokusere på det visuelle indhold og udtryk 
(Haug, 2017) . Under samskabelsesworkshop-
pen udtalte de unge, at flotte og æstetiske 
billeder og videoer på de sociale medier fanger 
dem, fremfor hvis der er meget tekst . (René, 
2014) .

At undersøge hvilke medieplatforme, der 
benyttes til hvad og hvordan . Eleverne til sam-
skabelsesworkshoppen nævner, at de bruger 
medieplatformene til forskellige formål .

At undgå at påtage sig autoritetsrollen som 
afsender, da det oftest har en negativ virkning 
på de fleste unge . Det kan være fristende at 
overbevise eller overtale de unge til at ændre 
deres sundhedsvaner, men dette er som regel 
ikke effektivt og kan i stedet føre til passivitet 
eller modreaktioner . I stedet kan man forsøge 
at skabe et ansvar for ændringen og støtte op 
om personens frie valg (Prescott og Børtveit, 
2005) .

At være til stede og være aktiv i de rammer, 
hvor de unges interesser udspiller sig, idet 
mange unge forbrugere er meget bevidste om, 
hvad der lige nu er in og bevæger sig derfor 
hurtigt væk fra det, som ikke appellerer til 
interessen (Haug, 2017) .

At beskæftige sig med influenter på 
YouTube, idet 6 ud af 10 unge giver udtryk 
for, at de hellere vil følge råd fra deres ynd-
lings youtubere end fx . af TV-personligheder, 
idet de opfatter relationen som mere personlig 
(Haug, 2017) .

At give sundhedsbudskaber et ‘ansigt’, 
som kan personalisere budskabet (Wilkin og 
Ball-Rokeach, 2007) . Det er vigtigt at benytte et 
‘ansigt’, også kaldet en influent, som allerede 
har et indhold, der afspejler sundhedsemner . 
På den måde virker influenten mere troværdig 
(Haug, 2017, Trobeck, 2017) . Til samskabelses-
workshoppen, gav de unge udtryk for, at de 
ikke gad at høre en gamer tale om sundhed . 

At benytte sig af Insta-stories fra influenter, 
idet Insta-stories ikke som billeder på Inta-
gram er opstillet og kun viser “den pæne side” . 
Derfor kan det “mindre pæne” bryde barrieren 
mellem influent og følger, idet de unge herved 
lettere kan spejle sig i influentens liv og drage 
paralleller til egen hverdag (Haug, 2017) .

At integrere emojis i sproget, så man skaber 
en mere uformel tone . Emojis er blevet en så 
stor del af unges digitale sprog . Udtrykket på 
de sociale medier går mere i retning af det 
visuelle end det tekstnære, og derfor er emojis, 
GIF’s og memes en måde at komme væk fra det 
stringente sprog på (Haug, 2017) .

At rollemodeller kan benyttes, da det netop 
handler om, at den unge eksempelvis observe-
rer en person udføre en bestemt handling som 
fx madindkøb, madlavning, brugen af madrester 
m .m . De unge skal imidlertid kunne identificere 
sig med rollemodeller (Dale & Hanbury, 2010)

Når sociale medier anvendes som kommunikationsstrategi  
til unge, er det vigtigt at være opmærksom på:
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På valgfaget Forbrugerkommunikation om 
sund mad til unge fremkom perspektiver til, 
hvordan øget viden, motivation og handle-
kompetence kan bidrage til, at de unge ændrer 
praksis i indkøbssituationen . Målet er, at de 

unge får et øget råvarekendskab, undgår 
madspild og får styr på økonomien i relation 
til madindkøb . Perspektiverne præsenteres 
først i en kort oversigt i tabel 1 og uddybes 
efterfølgende .

Hvordan styrkes de unges viden, motivation  
og handlekompetence i forhold til  
råvarekendskab, madspild og økonomi? 

Resultater fra valgfaget

HVAD SKAL DER TIL FOR AT ØGE DE 
UNGES RÅVAREKENDSKAB?

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT DE UNGE 
UNDGÅR MADSPILD?

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT DE UNGE 
FÅR STYR PÅ ØKONOMIEN?

Motivere de unge til at deltage i 
madfællesskaber, som kan bidrage til at udvide de 
unges råvarekendskab

Motivere de unge til at afprøve nye 
madlavningspraksisser, og i kraft af dette udvide 
deres råvarekendskab via madfællesskaber

Styrke de unges viden om, hvilke råvarer der 
kan anvendes både til hvad og hvordan, så de 
både får et billigt og samtidig sundt måltid

Ovenstående kan styrkes i kraft af at 
målrette budskaber om madfællesskaber til de 
allerede engagerede unge, som dernæst kan 
videreformidle til egen omgangskreds

Styrke de unges handlekompetence 
viden, handleerfaringer og kritisk sans i 
forhold til at foretage de rette valg i indkøbs- og 
madlavningssituationen med henblik på at undgå 
madspild

Tage højde for de unges egen lyst, vilje, 
interesse og engagement til temaet madspild 
og ikke mindst have fokus på den nytteværdi, 
der ligger i at undgå madspild såsom egen 
økonomiske gevinst

Bidrage med konkrete værktøjer til de 
unge, så de kan mestre det at undgå madspild

Ovenstående kan styrkes i kraft af en 
madworkshop, hvor unge laver mad med 
unge, idet sociale relationer er en faktor, der har 
betydning for de unges motivation til at ændre 
praksis i forholdt til madspild

Styrke de unges handlekompetence, 
viden, handleerfaring og kritisk sans i forhold til, 
hvordan de i indkøbssituationen kan foretage 
hensigtsmæssige økonomiske valg

Styrke de unges viden om, hvordan 
madindkøb kan struktureres fx. i form af 
udarbejdelse af madplaner og indkøbslister 

Bidrage til, at de unge opnår konkrete 
handleerfaringer knyttet til de muligheder eller 
barrierer, der er forbundet med en aktuel handling 

Styrke de unges kritiske sans, så de kan 
skelne mellem eksempelvis varens indholdsværdi 
frem for varens emballage samt blive i stand til at 
vurdere producenternes og supermarkedernes 
salgsmetoder, så de undgår at lade sig friste af 
tilbud og mængderabatter

Ovenstående kan styrkes i kraft af en App, 
som er udviklet til netop indkøbssituationen, 
og som indeholder forslag til madplaner, 
indkøbslister, retter, ingredienslister, 
variationsmuligheder m.m. og kan kombineres 
med Forbrugerrådet Tænks App “For Resten”, 
som giver tips til at undgå madspild

Tabel 1  Hvordan styrkes  viden om, motivation for og handlekompetence til at de unge ændre praksis i indkøbssituationen i forhold til råvarekendskab, madspild 
og økonomi
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Unge i aldersgruppen 18-25 år er den gruppe, 
der interesserer sig mindst for, hvor de råva-
rer, de anvender i madlavningen, kommer fra 
(Madkulturen, 2017) . En undersøgelse viser, at 
53% af de erhvervsfaglige ikke har interesse i 
råvarekendskab (Stamer m .fl ., 2016), hvilket 
underbygges af flere af de unge til samska-
belsesworkshoppen, som bl .a . påpegede, at 
det vigtigste i relation til råvarer er, at de er 
billige og nemme at tilberede . Råvarekendskab 
er et bredt defineret begreb og defineres her 
som viden om oprindelse af forskellige råvarer, 
hvordan de smager og tilberedes .

At opnå råvarekendskab anskues som nød-
vendigt for at kunne lave mad, der er varieret 
og smagfuld (Undervisningsministeriet, 
2017) . Derudover har det at kunne lave mad 
til sig selv vist sig at spille en vigtig rolle i 
forhold til egen sundhed (Vidensråd, 2018) . 
Derfor er det helt centralt at se på, hvordan 
de unges råvarekendskab kan styrkes . Til 
samskabelsesworkshoppen fremkom det, 
at de unge ikke havde svært ved at skelne 
mellem sunde og mindre sunde råvarer, men 
de pointerede, at de aldrig ville købe råvarer, 
som de ikke ved, hvordan skal anvendes og 
tilberedes . 

Flere ytrede, at de ikke  
havde den store interesse  
i at bruge tid på at finde  
ud af, hvordan disse ukendte 
råvarer kunne anvendes.

Et kendskab til råvarer kan bl .a . tilegnes 
gennem sociale mellemmenneskelige inter-
aktioner, hvor normer, viden og holdninger 
udveksles (Kost & Ernæringsforbundet, 2016), 
hvilket eksempelvis kan ske via madlavning, 
madindkøb og tilberedning af maden i fælles-
skab med fx familien eller omgangskreds . Det 
er via fællesskaber, at der ofte opbygges en 
gradvis større forståelse for råvarer . Opvæk-
sten viser sig også at spille en rolle for ens 
maddannelse og dermed kendskab til råvarer 
(Vidensråd, 2018) . Hvis de unge er vokset op i 
en familie med stor interesse for madlavning 
og fælles måltider, er der stor sandsynlighed 
for, at de også tilegner sig disse interesser . Når 
de unge flytter hjemmefra, vil der muligvis 
være en bedre forudsætning for at opsøge ny 
viden om forskellige fødevarer, som styrker 
råvarekendskabet yderligere . For mange er 
disse værdier ikke vigtige i familien, og dermed 
flytter de unge hjemmefra med begrænsede 
madlavningskompetencer og formodentligt 
også et begrænset kendskab til, hvordan en 
lang række råvarer kan anvendes (Fuglsang, 
2015)

Som tidligere nævnt, viser det sig, at der er en 
sammenhæng mellem det at have et udbygget 
råvarekendskab og madlavningspraksis . Boris 
Andersen har via en kvalitativ undersøgelse 
undersøgt, hvad der motiverer unge i relation 
til deres madlavningspraksis, og han når frem 
til at kunne kategorisere fire typer af unge og 
deres madlavningspraksisser:

Hvad skal der til for at styrke 
de unges motivation til et øget 
råvarekendskab?





Et kendskab til råvarer kan 
bl .a . tilegnes gennem sociale 

mellemmenneskelige 
interaktioner, hvor normer, 

viden og holdninger udveksles, 
hvilket eksempelvis kan ske 
via madlavning, madindkøb 
og tilberedning af maden i 

fællesskab med fx familien eller 
omgangskreds

Kost & Ernæringsforbundet, 2016
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Unge, som laver mad af lyst

Unge, som laver mad af nødvendighed

Unge, som gerne vil lave mere mad

Unge, som laver mad med andre, men 
mad fylder ikke meget i deres dagligdag  
(Andersen, 2015) .

Unge, som laver mad af lyst, prioriterer mad i 
deres dagligdag, eksperimenterer i høj grad 
med madlavningen og har allerede en interesse 
for råvarekendskab . Karakteristisk for denne 
gruppe er, at der er sammenhæng mellem 
madlavningsglæde og det at lave mad med og 
til andre . Det er muligvis den gruppe af unge, 
som er mest modtagelige ift . eksempelvis sund-
hedskampagner, idet de allerede er engagerede 
i madlavning (Poulsen, 1996)

Nogle af de unge fra samskabelsesworkshop-
pen viste sig at befinde sig i den fjerde kategori: 
Unge, som laver mad med andre, men hvor mad-
lavning ikke fylder meget i deres dagligdag. De 
gav udtryk for, at de ikke gad at bruge tid på 
at lave god mad kun til sig selv, men gerne i 
fællesskab med andre: 

“Jeg gider ikke at lave lækker mad 
bare til mig selv (...) jeg er mere 
kreativ og vil hellere lave god 
mad sammen med mine venner”

Det kan dermed betyde, at sociale praksis-
fællesskaber herunder madfællesskaber kan 
være med til at motivere de unge til at afprøve 
nye madlavningspraksisser og i kraft af dette 
udvide deres råvarekendskab .

Dette understøtter en kvantitativ rapport 
udarbejdet af Madkulturen, hvor det konklu-
deres, at unge mellem 18-29 år i højere grad 
end andre aldersgrupper vægter fællesskabet 
under madlavning og spisning højere end 
sundhedsdimensionen (Madkulturen, 2017) . 
Dermed kan det være centralt at iværksætte 
tiltag, som understøtter sociale fællesskaber 
omkring madlavningspraksis . Et eksempel på 
dette er projektet Madfællesskaberne, der har 

som mission at skabe madglæde og fællesskaber 
i hele landet og hos hver enkelt ung . Projek-
tet er skabt i samarbejde mellem Københavns 
Professionshøjskole, Suhrs Højskole, Glostrup 
Albertslund Produktionshøjskole, Netværket Af 
Ungdomsråd og Ungdomsbureauet .

Lignende tiltag som ovenstående projekt, 
hvor formålet er at inspirere unge til sunde 
madvaner og give dem lyst til at engagere sig 
i fællesskaber med andre unge, kunne iværk-
sættes med særlig fokus på råvarekendskab .

Når ønsket er at bidrage til, at de unge skal 
have et bedre råvarekendskab, er det vigtigt at 
tage højde for, at motivationen hertil forankres 
blandt de unge selv . Unges motivation i forhold 
til måltider tager nemlig til dels udgangspunkt 
i, at det skal være billigt og nemt, (Madkultu-
ren, 2017) og derfor må det være centralt, når 
der kommunikeres omkring råvarer, at der 
redegøres for, hvilke råvarer der kan anven-
des både til hvad og hvordan, så man både 
får et billigt, nemt og samtidig sundt måltid . 
Eksempelvis kan det være relevant at fokusere 
på, at det er billigt at lave mad fra bunden 
samt fordelagtigt at anvende sæson- og lokale 
råvarer (Forbrugerrådet Tænk, 2018) .

Det viser sig, at det mest er de unge kvinder, 
som er interesserede i at deltage i madfælles-
skaber og i at spise ernæringsrigtigt . Derfor 
kan det være hensigtsmæssigt at målrette en 
indsats til gruppen af unge kvinder og derigen-
nem anvende det eksisterende engagement 
til at influere andre unge til at interesserer 
sig for et øget kendskab til råvarer (Ander-
sen, 2015, Wooldridge, 2011) . Mange unge på 
erhvervsskoler kan sagtens se fordelen ved en 
sundere livsstil, men de er ikke interesseret i 
at blive belært om en sådan fra ’bedrevidende’ 
autoriteter . Det gør fx i højere grad indtryk på 
dem at opleve positive rollemodeller, fx i form 
af venner, som har foretaget et positivt skift i 
deres madvaner . 

”Det indikerer, at denne mål-
gruppe hellere lader sig påvirke 
af venner, familie og positive 
referencegrupper end offentlige 
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informationskampagner i for-
hold til sundere spisevaner” 

(Bundgaard & Grønhøj, 2017).

Det kan herved antages, at de unge kvinder, 
som har interesse og engagement for mad-
lavningspraksis, vil kunne skabe indflydelse 
og dermed muligvis motivere deres omgangs-
kreds til at blive interesseret i at engagere sig i 
madlavningspraksisser . På den måde imøde-
kommes de grupper af unge, som gerne vil lave 
mere mad, og unge som laver mad med andre, 
men hvor mad ikke fylder meget i deres daglig-
dag, hvilket i sidste ende ville kunne føre til et 
større råvarekendskab blandt de unge, der som 
udgangspunkt er mere uengagerede og uinte-
resseret i mad og råvarer (Andersen, 2015) .

Helt konkret kan der udvikles tiltag om 
madfællesskaber for unge i og omkring lokal-
områder, som eksempelvis kunne formidles 
via en App . Argumentationen for, at en kom-

munikationsstrategi skal indbefatte en App, 
er, at de unge altid har deres smartphones 
med sig . Formålet med madfællesskabet skal 
være, at unge kan spise og/
eller lave mad sammen, da 
madfællesskaber indirekte 
kan bidrage til at styrke 
unges råvarekendskab . 
Denne formidling via en 
App vil formentlig i første 
omgang nå ud til de alle-
rede engagerede unge 
kvinder, som har lyst til at 
lave mad, og som har en 
interesse for sunde fødevarer, men som der-
efter, gennem interpersonel kommunikation 
eller via opslag på sociale medier, muligvis vil 
videreformidle deres viden om disse madfæl-
lesskaber til deres omgangskreds . Netop fordi 
de unge selv påpeger, at interpersonel kom-
munikation, som drejer sig om opfordringer til 
adfærdsændringer, virker mere motiverende i 
modsætning til massekommunikation (Bund-
gaard & Grønhøj, 2017) .

Opsummering: Om råvarekendskab

På baggrund af ovenstående viser det sig, at madfællesskaber omkring madlavning er 
med til at styrke de unges motivation til at afprøve nye madlavningspraksisser og i kraft 
af dette udvide deres råvarekendskab, som er nødvendigt for at kunne lave mad . At 
kunne lave mad til sig selv, har vist sig at spille en stor rolle i forhold til egen sundhed . 
Der bør bl .a . være fokus på, at det er billigt at lave mad fra bunden samt fordelagtigt at 
anvende sæson- og lokale råvarer, idet de unge motiveres i forhold til at måltidet skal 
være billigt og nemt .

Unge kvinder er ofte dem, som har interesse og engagement for egen sundhed og 
madlavningspraksis, og der kan eventuelt udvikles en App om muligheden for at indgå 
i madfællesskaber målrettet de allerede engagerede unge kvinder, som dernæst kan 
videreformidle om madfællesskaber til egen omgangskreds . Netop fordi de unge selv 
påpeger, at når det drejer sig om opfordringer til sundhedsmæssige adfærdsændrin-
ger, virker det mere motiverende, når budskaberne kommer fra de unge selv frem for 
autoriteter .

Ung til ung 
“De unge påpeger selv, at når 
det drejer sig om opfordringer til 
adfærdsændringer, virker det mere 
motiverende med interpersonel 
kommunikation i modsætning til 
massekommunikation
(Bundgaard & Grønhøj, 2017)
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Unge mellem 17-25 år handler 4-5 gange i løbet 
af ugen, hvilket kan føre til mange impulskøb, 
såsom at blive fristet af flerstykstilbud og 
spotvarer, hvilket i sidste ende kan øge risi-
koen for store mængder madspild . Årsager til 
madspild er ofte mængden af mad, der købes, 
madvarernes korte holdbarhed, manglende 
planlægning i forhold til hvad madvarerne 
skal bruges til og manglende viden i forhold 
til at kunne vurdere, hvorvidt en fødevare skal 
smides ud (Landbrug og Fødevarer, 2015) .

En mindskelse af madspildet kræver, at de unge 
informeres om, hvordan det er muligt at fore-
tage de rette valg i indkøbssituationen samt 
korrekt anvendelse af madvarerne . Men det 
kræver også, at de unges egen motivation og 
eget ønske om at undgå madspild styrkes, så 
den adfærd, der praktiseres i forbindelse med 
madindkøb, ændres i en mere hensigtsmæssig 
retning, når det handler om at undgå for meget 
madspild . Det kan derfor være relevant at se på, 
hvad der kan bidrage til at motivere de unge, 
så interessen for problematikken om madspild 
øges og praksis i indkøbssituationen ændres .

Der er mange bud på, hvordan mennesker 
generelt motiveres . Motivationsforskerne Deci 
og Ryan fremhæver grundlæggende psykolo-
giske behov såsom kompetence, autonomi og 
sociale relationer som værende afgørende fak-
torer, der skal tages hensyn til, når det drejer 
sig om motivation i forhold til at ændre praksis . 
Hvis det skal lykkes at få de unge til at handle 
mere hensigtsmæssigt for at undgå madspild, 
så skal der sættes fokus på at styrke de unges 
indre eller ydre motivation (Deci og Ryan, 

2000) . At appellere til den indre motivation 
kan dog blive en udfordring, da de unge mulig-
vis ikke finder den faktor, at der smides cirka 
700 tons mad ud om året, relevant for deres 
eget liv . Derfor har de ingen umiddelbar indre 
motivation eller ønske om at undgå madspild . 
Dermed kan strategien i stedet være at lægge 
fokus på den ydre motivation . Dette kunne 
bestå i et fokus på nytteværdien i at undgå 
madspild . Via samtaler med de unge til sam-
skabelsesworkshoppen fremkom det, at især 
besparelser i forbindelse med madindkøb er en 
vigtig faktor . Især den faktor: hvad man kunne 
have fået for de penge, som 
svarer til det mad, der 
smides ud . Denne form for 
ydre motivation synes at 
give mening for de unge til 
at ville mindske madspild 
(Skaalvik, 2013) . 

I bogen Unges motivation 
og læring, som behandler 
12 bud på unges motiva-
tion primært ift . læring, 
opsummeres en række 
anbefalinger til, hvordan de unges motivation 
kan styrkes . Mange unge italesætter motivation 
som noget, der skal skabes og mærkes på et indi-
viduelt plan, og som er knyttet til den enkeltes 
interesser, frem for at motivation til at ændre 
på en given adfærd er bundet til en autoritet . 
Det skal være de unges eget valg drevet af egen 
energi og lyst, der skal til for at gøre noget ved 
madspild . Dette forudsætter dog, at de unge 
opnår viden om og kompetencer til, hvordan 
indkøbssituationen og eventuelt madlavnin-

Hvad skal der til for at styrke  
de unges motivation til at undgå 
madspild?

Madspild
Årsager til madspild er ofte 
mængden af mad, der købes, 
madvarernes korte holdbarhed, 
manglende planlægning i forhold 
til hvad madvarerne skal bruges til 
og manglende viden om at være 
i stand til at vurdere, hvorvidt en 
fødevare skal smides ud 
(Landbrug og Fødevarer, 2015).
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gen helt konkret gribes an . Derfor handler det 
om, at de unge skal have værktøjer til at mestre 
det at undgå madspild, da det ellers kan være 
for udfordrende og ende med, at de opgiver 
(Skaalvik, 2013) . 

At kunne mestre en indkøbssituation er rele-
vant . I en undersøgelse fra MAPP centret viser 
det sig, at begyndelsen på madspild starter der, 
hvor de fleste madspildsindkøb gøres, uanset 
om der på forhånd er lavet en indkøbsseddel 
og madplan eller ej (Stancu m .fl ., 2015) . Det er 
derfor afgørende, at de unge inspireres samt 
får mulighed for råd og vejledning til, hvordan 
madindkøbet skal foregå, og hvilke fælder der 
kan opstå i indkøbssituationen, så impulskøb 
og for store mængder madindkøb undgås . 
Dernæst handler det om at kunne mestre 
selve madlavningen, og dermed er det også 
nødvendigt med råd og vejledning om, hvad 
madvarerne kan bruges til, og de muligheder 
der er for at udnytte madrester bedst muligt 
(Landbrug og Fødevarer, 2015) . 

Når ønsket er, at de unge skal ændre på deres 
praksis i forhold til madspild, drejer det sig 
om at bidrage til, at de unge opnår viden om, 
hvordan de kan anvende madrester og evt . 
appellerer til nytteværdien af dette ved at 
påpege, hvilken effekt det kan have for deres 
økonomi . Dette fordrer viden om, hvad der 
egentlig forårsager deres eventuelle madspild, 
og hvilke forandringer der på baggrund af 

dette skal iværksættes . Kompetencer til at 
kunne ændre på nuværende adfærd kunne 
eventuelt opnås ved en madworkshop, fordi 
der via denne ikke blot kan opnås viden om 
forandringsstrategier til 
ovenstående områder, 
men at der også kan opnås 
handleerfaringer, hvilket 
også er en komponent, 
der er vigtig at fokusere 
på, hvis målet er, at de 
unge skal opnå en større 
handlekompetence til 
at undgå madspild . Ved 
handleerfaringer menes der bestemte erfa-
ringer, der skal opnås for at kunne indgå i 
forandringsprocesser som at tilegne sig nye 
indkøbs- og madlavningsvaner . Samtidig 
styrkes deres viden om fx . madspild og økono-
miske konsekvenser heraf og engagement til 
at indgå i denne forandringsproces, da lysten 
til at ændre noget kommer fra de unge selv 
( Jensen, 2010) . Dette engagement og denne 
lyst til at ville gøre en indsats i forhold til at 
undgå madspild kunne eventuelt styrkes ved, 
at de unge opnår viden om, hvor meget man 
kan spare ved at tilegne sig indkøbs- og mad-
lavningskompetencer med fokus på at undgå 
madspild . Det kunne eventuelt være relevant 
i forbindelse med en madworkshop at opstille 
nogle regnestykker på, hvad der kan blive råd 
til, hvis der handles med omhu og på den 
måde appellere til nytteværdien (Skaalvik, 

Det handler om at bidrage til,  
at de unge opnår viden om, hvordan  

de kan anvende madrester og  
appellerer til nytteværdien af dette ved  
at påpege, hvilken effekt det kan have  

for deres økonomi .

Handleerfaringer
De unges handleerfaringer er et 
vigtigt element at styrke, da det er 
her, de ofte får motivationen til at 
ændre noget grundet egne opnå-
ede erfaringer.
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2013) af overhovedet at interessere sig for at 
undgå madspild .

Udover at fokusere på viden og handleerfarin-
ger er det også centralt, at de unge opøver en 
kritisk sans til madspildsproblematikken . Dette 
er evnen til at kunne skabe egne konklusio-
ner samt at tage beslutninger uden at lade sig 
påvirke af andres holdninger ( Jensen, 2010) . 
Den kritiske sans er speciel vigtig i forhold til 
emnet madspild, da motivationen, som tidli-
gere nævnt, er så tæt knyttet en indre subjektiv 
lyst til at engagere sig . Derfor må dette perspek-
tiv inddrages i en eventuel madworkshop, hvor 
dialogen om madspild gerne skulle stimulere 
den unges egen vilje, interesse og drivkraft til 
emnet - for hvis de unge ikke besidder lyst og 
interesse for emnet madspild, så vil der heller 
ikke være en motivation til ønsket om foran-
dring at spore (Sørensen m .fl ., 2013)

Som motivationsforskerne Deci og Ryan peger 
på, så er sociale relationer ligeledes en afgø-
rende faktor, der skal tages hensyn til, når det 
drejer sig om motivation . Her kan det være helt 
centralt at få formidlet og iværksat tiltag, som 
tager hensyn til denne dimension . Dette kan 
eksempelvis stimuleres i kraft af madworks-
hops, hvor unge mødes om at lave mad sammen 
i fællesskab, men kan også formidles gennem 
andre kommunikationskanaler, som beskrevet i 
afsnittet Hvordan kan Forbrugerkommunikation 
via sociale medier bedst muligt nå ud til de unge?

En madworkshop kunne blive en del  
af undervisningen på erhvervsskoler, 
 hvor eleverne undervises i, hvordan  
man bedst muligt planlægger,  
sammensætter og tilberede et sundt 
måltid. De færreste erhvervsskoleelever 
interesserer sig for det boglige  
felt (Hansen, 2014), og derfor vil  
det mest optimale for netop disse unge 
være at blive involveret i processen uden 
selv at skulle opsøge viden fra diverse 
informationsudbydere.  

En madworkshop vil bidrage til at skabe gode 
rammer for læring, give mulighed for at møde 
de unge, der hvor de befinder sig, og favne de 
sociale behov, de unge måtte have . En aktivitet 
som denne ville sikre undervisning, der tager 
højde for det repræsenterede faglige niveau 
hos de unge, og det sociale aspekt ville blive 
tilgodeset i og med, at workshoppen udføres 
i fællesskab med jævnaldrende .

I forbindelse med madworkshoppen kan de 
unge opfordres til at gøre indkøbsturen og mad-
lavningen til noget fælles med vennerne, have 
madklubdage, invitere hinanden på middag 
eller udveksle retter, madplaner, indkøbsli-
ster m .m . Dette kan muligvis føre til et større 
engagement og dermed bidrage til den indre 
motivation i forhold til at ændre på eventuelle 
uhensigtsmæssige indkøbs- og madlavnings-
vaner .

Opsummering: Om madspild

På baggrund af ovenstående vil en madworkshop, hvor unge laver mad med andre 
unge, være et bud på, hvordan de unge opnår motivation til at undgå madspild . Til mad-
workshoppen skal der være fokus på at styrke de unges handlekompetence herunder 
viden, handleerfaringer og kritisk sans i forhold til at foretage de rette valg i indkøbs- og 
madlavningssituationen med henblik på at undgå madspild . Det er væsentligt at tage 
højde for de unges egen lyst, vilje, interesse og engagement til temaet madspild og ikke 
mindst have fokus på den nytteværdi såsom egen økonomiske gevinst, som har stor 
betydning for, om de unge kan motiveres til at forandre nuværende praksis .



32

UNGE OG MADINDKØB

Når folk skifter livssituation og fx flytter 
hjemmefra, kan der opstå problemer med 
økonomien ( Jacobsen, 2012) . I en undersøgelse 
har man fundet ud af, at det kun er ca . 50% af 
de unge, som har helt styr på deres indtægter 
og 40%, som har helt styr på deres udgifter 
( Jønsson og Krøyer, 2011) .

Det viser sig, at mange af de unge hverken 
planlægger eller strukturerer deres indkøb, 
og at mange unge muligvis ikke har et overblik 
over deres økonomi (Meisner og Larsen, 2014) . 
Til samskabelsesworkshoppen fremkom det, 
at de unges viden om og erfaringer med at 
planlægge indkøb og træffe økonomiske valg i 
indkøbssituationen er meget forskellige . Nogle 
af de unge fortalte, at de udarbejder madplaner 
og noterer sig, hvad de i forvejen har af mad-
varer i hhv . køleskab og fryser og planlægger 
madindkøb derefter, hvorimod nogle af de 
unge ikke handler efter nogen struktur men 
mere af lyst, og andre igen gav udtryk for, at 
de prioriterer at købe færre men til gengæld 
økologiske madvarer . 

Desuden viste det sig via de unges ytringer 
til samskabelsesworkshoppen, at der var stor 
forskel på de økonomiske prioriteringer, hvor 
nogle unge prioriterede at bruge meget få 
penge - 1000 kr . - pr . måned på madindkøb, 
og andre prioriterede helt anderledes og kunne 
godt bruge helt op til 5000 kr . på madindkøb 
pr . måned .

Ud fra ovenstående er der et ønske om, at de 
unge skal opnå større viden om og handle-
erfaringer med at planlægge madindkøb og 

træffe hensigtsmæssige økonomiske valg i 
indkøbssituationen . Ønsket er, at de unge skal 
ændre indkøbsadfærd i en mere hensigtsmæs-
sig retning, som både tilgodeser, at de opnår 
et overblik over deres økonomi sammenholdt 
med deres madindkøb og samtidig tager hensyn 
til sundheden i kraft af at træffe sundere og 
mere varierede valg .  Vi ved, at de unge, som 
tidligere beskrevet i afsnittet De unges sundhed 
og udfordringer, indtager for store mængder 
sukker, fastfood og får 
for lidt frugt og grønt . Så 
dermed handler det om, 
at de unges handlekompe-
tence til at træffe sunde og 
økonomiske valg i indkøbs-
situationen kan styrkes 
både i form af øget viden 
om planlægning, struktur 
og økonomi i forbindelse 
med madindkøb, men også 
at de unge opnår handleer-
faringer med planlægning 
og indkøb, idet handleer-
faringer netop er konkrete 
erfaringer, som direkte er 
knyttet til de muligheder eller barrierer, der 
er forbundet med en aktuel handling ( Jensen, 
2016) . Det kan derfor være centralt, at de unge 
skal opnå viden om at tilrettelægge indkøbet 
ud fra madplaner og indkøbslister og lære at 
læse og forstå fx varedeklarationer og forskel-
lige fødevaremærkningsordninger, og hvordan 
denne viden kan bidrage til at ændre på nuvæ-
rende indkøbspraksis, som i sidste ende kan 
føre til en bedre styring af økonomien og sam-
tidig tilgodese sundheden .

Hvad skal der til for at styrke  
de unges handlekompetence til  
at foretage hensigtsmæssige  
økonomiske valg ved madindkøb?

Havregryn
Flere af de unge til samskabelses-
workshoppen gav udtryk for, at de 
havde lært at håndtere økonomi 
herunder budget til madindkøb på 
den hårde måde. De havde prøvet 
at stå i en situation, hvor de ikke 
havde ret mange penge til overs til 
mad og derved måtte træffe nogle 
valg i indkøbssituationen ift. at 
undvære specielle varer som fx øl 
og prioriterer at købe få mættende 
varer til resten af måneden såsom 
havregryn.
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Det viser sig, at mange af de 
unge hverken planlægger eller 

strukturerer deres indkøb, og at 
mange unge muligvis ikke har et 

overblik over deres økonomi 

Meisner og Larsen, 2014
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At styrke de unges handlekompetence 
( Jensen, 2010) i forhold til at træffe sunde 
valg i indkøbssituationen betyder også, at 
det kan være relevant at appellere til deres 
kritiske sans . De unge skal blive i stand til at 
vurdere producenternes og supermarkeder-
nes salgsmetoder, så de undgår at lade sig 
friste af tilbud og mængderabatter . Præcis 
som Forbrugerrådet Tænk påpeger i deres 
projekt “Tyg på det”, så benytter supermar-
keder salgsmetoder, der kan få forbrugeren 
til at købe mere, end man har brug for . Det er 
derfor vigtigt, at de unge bliver i stand til at 
træffe selvstændige beslutninger, drage egne 
konklusioner og opnå kritisk sans i forhold 
til både at vurdere prisen på varen, under-
søge den egentlige størrelse på rabatten og 
overveje, om det kan betale sig at købe fx en 
større mængde, end der egentlig er behov for . 
For det bliver dyrt, hvis det alligevel ender 
i skraldespanden som madspild, fordi man 
ikke kunne nå at spise - eller vidste, hvordan 
man skulle udnytte - maden, inden den blev 
for gammel . 

Når der tales om økonomi i forbindelse med 
madindkøb med de unge, er det vigtigt at tage 
højde for, at der er andre elementer, der er 
nødvendige at fokusere på i en indkøbssitua-
tion . Det viser sig nemlig, at op til 74% af de 
unge går op i varernes udseende og træffer 
mange af deres indkøbsvalg på baggrund af, 
om varerne ser indbydende ud . Her kunne 
det være relevant at fremme de unges kritiske 
sans, så de bliver i stand til at skelne mellem 
indholdsværdien af fødevarerne fremfor at 
lade sig lokke af den farvestrålende og ind-
bydende emballage . Det viser sig nemlig, at 
forbrugere i sidste ende føler sig snydt af varens 
kvalitet, fordi de blev henført til andre tanker 
ud fra emballagen . Godt halvdelen af de unge 
kigger ikke på næringsindholdet og ingredi-
enslisten, når de køber ind (Varefakta, 2014) . 
Det er endnu en god grund til at bidrage til 
de unges viden om at kunne læse og forstå 
fx varedeklarationer, forskellige fødevare-
mærkningsordninger samt et øget kendskab 
til råvarer frem for at vælge ud fra varernes 
udseende, mængderabatter m .m .
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Det er helt centralt at formidle konkrete 
redskaber, som de unge kan bruge direkte 
i indkøbssituationen, når vi har med den 
gruppe af unge at gøre, der ikke har styr på 
egen økonomi, og hvor det kunne være gavn-
ligt at strukturere madindkøb ved hjælp af 
madplaner, indkøbslister eller anden viden 
som fx faldgruber i forhold til tilbud, spotvarer, 
mængderabatter m .m . Gode råd og vejledning 
om eksempelvis madplaner og indkøbslister 
kunne eventuelt formidles via en App, som 
er udviklet til netop indkøbssituationen, hvor 
der både er mulighed for at finde forslag til 
madplaner, enkeltstående retter, og hvilke 
ingredienser samt mængde af fødevarer, der 
skal bruges til denne ret . Men også bud på 
variationsmuligheder, hvor en vare eksempel-
vis kan byttes ud med en anden vare . Denne 
App kunne kombineres med Forbrugerrådet 

Tænks App “For Resten”, 
som giver tips til at undgå 
madspild herunder gode 
råd til, hvordan maden 
skal opbevares, og hvad 
man kan bruge sine mad-
rester til (Forbrugerrådet 
Tænk, 2018) . Dette kan 
bidrage til handleerfarin-
ger, som netop er konkrete 
erfaringer, som direkte er 
knyttet til de muligheder 
eller barrierer, der er 
forbundet med en aktuel 
handling . Dette sammenholdt med den unges 
kritiske sans kan medføre, at de unges hand-
lekompetence styrkes i forhold til at foretage 
hensigtsmæssige økonomiske valg i indkøbs-
situationen .

Opsummering: Om økonomi

På baggrund af ovenstående er det centralt at formidle konkrete redskaber til de unge 
om, hvordan man i indkøbssituationen kan foretage hensigtsmæssige økonomiske valg . 
For at styrke de unges handlekompetence til at foretage kvalificerede valg, når maden 
skal købes, er det vigtigt at fokusere på viden om, hvordan man kan strukturere sine 
madindkøb fx . i form af udarbejdelse af madplaner og indkøbslister, og det er vigtigt, 
at de unge opnår handleerfaringer i forhold til disse aktuelle handlinger . Ligeledes er 
det vigtigt at appellere til de unges kritiske sans, så de bliver i stand til at skelne mellem 
eksempelvis varens indholdsværdi fremfor at lade sig lokke af farvestrålende og indby-
dende emballage samt blive i stand til at vurdere producenternes og supermarkedernes 
salgsmetoder, så man undgår at lade sig friste af tilbud og mængderabatter .

Økonomistyring
Det er helt centralt at formidle 
konkrete redskaber, som de unge 
kan bruge direkte i indkøbssitua-
tionen, når vi har med den gruppe 
af unge at gøre, der ikke har styr på 
egen økonomi, og hvor det kunne 
være gavnligt at strukturere mad-
indkøb ved hjælp af madplaner, 
indkøbslister eller anden viden 
som fx faldgruber i forhold til tilbud, 
spotvarer, mængderabatter m.m.
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Til Samskabelsesworkshoppen blev der 
genereret viden om, hvordan de unge erhvervs-
skoleelever, som lige er flyttet hjemmefra, 
kan motiveres til at ændre på nuværende 
indkøbsadfærd, og hvilke kommunikations-
strategier de vil finde relevante for at få vakt 
interessen for råvarekendskab, madspild og 
økonomi i forbindelse med madindkøb .

Til workshoppen blev der vendt tre temaer:

•  Mig og mine medier (om brugen af og hold-
ning til sociale medier)

•  Mig og min mad (om holdning, viden og 
adfærd ift . mad og madindkøb)

•  Forbrugerrådet Tænks nuværende kommu-
nikationsstrategi (hvad virker/virker ikke)

Den kommende oversigt i form af ”post it” 
sedler illustrerer en oversigt over de konkrete 
refleksioner, som de unge erhvervsskoleelever 
kom frem til i forhold til egne valg i indkøbssitu-
ationen, samt hvor og hvordan der bedst muligt 
kan kommunikeres om madindkøbssituatio-
nen, så de motiveres til at købe flere råvarer, 
sundere produkter og bæredygtige indkøb . 
Dette er dels sammenfattet i ‘post-it’ oversigten 
og er yderligere uddybet i afsnittene: 

Hvordan kan Forbrugerkommunikation via 
sociale medier bedst muligt nå de unge? 

Hvordan styrkes de unges, viden, motivation og 
handlekompetence for råvarekendskab, mad-
spild og økonomi? - Resultater fra valgfaget

Hvordan skal der kommunikeres 
budskaber til de unge - hvad virker? 

Resultater fra samskabelsesworkshoppen
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Mig og mine medier (om brugen af og holdning til sociale medier):

Er medlem af 
grupper, der giver 

mening for  
privatliv og 

erhverv

Det skal  
være  

troværdigt

Følger kun folk, 
som har samme 
interesse som en 

selv

Medlemsskab af 
gruppe der giver 

mening

Ser ofte  
spændende  
livetweets

Medier skal  
være sjove og 
underholdende
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Mig og min mad (om holdning, viden og adfærd ift. mad og indkøb):

Sund mad tager tid
Økonomi og 

sundhed hænger 
sammen

Det skal være 
billigt, nemt og 
hurtigt at lave

Handler det billig-
ste eller det man 

plejer

Svært at prioritere 
hvad der er vigtigt 
at bruge sine penge 

til

Det er kedeligt 
kun at lave mad til 

sig selv.

Laver bedre mad 
i fællesskab med 

andre

Det betyder noget, 
hvad mine venner 
synes om mad og 

sundhed

Drikker for mange 
energidrikke, fordi 

de smager godt
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Find personer, som 
i forvejen interes-
serer sig for sagen 
- en fanskare - 
Favn dem, der i 
forvejen har en 

interesse

Plakater i bybille-
det virker - man 
kigger på dem, 

når man ikke har 
andet at lave. Fx. 
hvis man venter 
på bus eller tog

Forbrugerrådet Tænks nuværende kampagne (hvad skal der fokuseres på?):

Det må gerne 
indeholde person-
lige fortællinger, 
være troværdigt 
og relationsdan-

nede

Budskaber skal 
gøres relaterbare 
til unges hverdag 
evt. via skolen

Gerne korte og 
humoristiske 

film og mindre 
tekst

Ram plet - fang 
de unge, hvor 
de er og med-

tænk fællesskaber 
omkring mad

Det visuelle er 
vigtigere end  

teksten
En flytte  

hjemmefra App 
er gavnlig

På SoMe skal det 
være tydeligt, hvem 

der er afsender 
-en virksomhed 
skal stå ved, at 

det er en virksom-
hed

Videoer skal 
fremstå professi-
oenelle med lyd, 
lys, kameravinkler 

m.m.

Brug de rette 
kendte i kampag-
ner, så det bliver 

autentisk

Sociale medier 
skal ikke blande 
sig i privatlivet - 
vil gerne påvirkes 
uden at påduttes
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Ønsket med den kvalitative undersøgelse var 
at finde frem til den unges beslutningsproces 
i indkøbssituationen . Både i forhold til hvad 
der rører sig hos den unge før, under og efter 
madindkøbet, hvilke prioriteringer der fore-
tages, og hvilke muligheder og barrierer der 
knytter sig til indkøbssituationen i forhold til 
at træffe sunde valg .

De ti unge, der deltog i den kvalitative undersø-
gelse, har det til fælles, at de alle er i gang med 
en erhvervsuddannelse, deres økonomiske 
råderum er betinget af elevløn, SU og evt . et 
studiejob, og de er flyttet hjemmefra .

Ved alle ti interviews fremkom det, at de over-
vejelser, som de unge har både før, under og 
efter madindkøb, er, at det skal være:

• billigt 

• hurtigt 

• nemt

Hvis de unge mellem 17 og 25 år skal ændre 
adfærd i en sundere retning, skal følgende 
gøre sig gældende: Råvarerne skal være bil-
lige, og retterne skal være hurtige og nemme 
at tilberede . 

Hvad synes de unge,  så er billigt?
De unge i undersøgelsen forbinder billige varer 
med lav kilopris, tilbud, gule mærkater og mad-
spildskassen: 

“Min første tanke er, om der er 
noget i madspildskassen. Du 
ved den der kasse med tilbud. 
Udløbsdatoen er som regel den 
dag eller dagen efter, men jeg 
kan jo lugte mig frem... du ved. 
Det billigste – det tager jeg” - 

Mathias, 22 år.

De unge i undersøgelsen har en forståelse 
af, at sund mad er dyrere end usund mad . 
Enkelte af de unge går op i økologi og dyre-
velfærd, men da disse varer er dyrere, må 
de ofte nedprioritere de økologiske og etiske 
valg i indkøbssituationen . Pigerne prioriterer 
økologiske æg og mælk, men vælger de billig-
ste produkter, når de for eksempel skal vælge 
pålæg, kød og pasta . 

“Jeg ved, at der ikke er forskel på 
skrabeæg og buræg… Men øh… Det 
er der jo på de andre æg. Tankerne 
ligger i baghovedet hele tiden…. 
Men man bliver også bare nødt til 
at handle inden for de rammer, 
man har. Det er bare dyrere 
(…) Der er bare andre ting, der 
kommer forrest på listen, du ved ”

Yusef, 21 år

De unges refleksioner  
i indkøbssituationen 

Resultater fra den kvalitative undersøgelse
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Et par af drengene tænker også 
over økologi og dyrevelfærd, men 
vælger at spare på madindkøb, så 

der bliver råd til computerspil,  
rejser og tøj
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De unge går primært efter de billige varer, men 
kan også finde på at gå på kompromis med 
enkelte varer, hvis der er penge til det . Stefan 
på 23 år vælger for eksempel den lidt dyrere 
pesto: 

“Prisen. Jeg går efter det bil-
ligste. Altså ikke hvis det er en 
krones forskel… men hvis det er 
mere end det, så vælger jeg den 
billigste. I nogle tilfælde kan jeg 
godt finde på at vælge anderle-
des… jeg ved ikke hvorfor. Men 
fx. smager den dyre pesto helt 
vildt godt.... så den vælger jeg... 
for det meste… Men hvis jeg skal 
spare op til noget eller ikke lige 
har penge, så er den anden også 
fin” .

Hvad synes de unge, er hurtigt og nemt?
De unge, som blev interviewet, spiser ofte rug-
brød med pålæg eller simple pastaretter til 
aftensmad . Flere af de unge fortalte om “one-
pot-pasta”, hvor alle ingredienser kommes i én 
gryde og tilberedes sammen . De unge synes, 
rugbrødsmadder og “one-pot-pasta” er nemt, 
da det hverken kræver den store forberedelse 
eller opvask efterfølgende . Derudover viste 
det sig, at fællesskab og sociale faktorer har 
en betydning for, om madlavning behøver at 
være hurtig og nem . Da de unge blev spurgt, 
om der findes tidspunkter, hvor madlavning 
ikke behøver at være hurtig og nem, svarede 
alle de unge, at der er forskel på, hvad der 
lægges i indkøbskurven, når de skal spise alene 
eller sammen med andre . Fællesskab har en 
betydning for, hvad der prioriteres, og når de 
unge skal lave mad med eller til andre, behøver 
det ikke nødvendigvis at være billigt, hurtigt 
og nemt . 

“Jeg er fuldstændig vild  
med at lave mad… men mest  
når det er til andre” 

- Marcus, 22 år.

En af de andre unge, William på 21 år, spiser for 
det meste rugbrødsmadder eller sandwich til 
alle dagens måltider, men synes det er hyggeligt 
at lave mad med vennerne: 

“Nu skal jeg op til en kammerat 
her bagefter. Vi plejer altid at 
lave mad sammen. Og det synes 
jeg er pisse hyggeligt. Så sætter 
vi noget rock… ACDC på...og 
så står vi bare og giver den hele 
armen”

William fortæller, at han er god til én ret: stegt 
flæsk og persillesovs, og da han blev spurgt om 
han laver retten til sig selv, eller når han skal 
være sammen med andre, svarede han: 

“Det er mest, hvis jeg skal flotte 
mig. Jeg har lavet stegt flæsk 
til mig selv... Men nej, det er, 
når jeg skal være sammen med 
andre.  Så tror alle bare, man er 
fucking god”

Nogle af de unge føler, at der skal præsteres lidt 
ekstra, når de skal servere mad for vennerne: 

“Det er som om… at så skal det 
se lidt pænere ud. Smage godt. 
Det kan godt være svært at leve 
op til, når man ikke har så 
meget at gøre godt med” - 

Rasmus, 24 år.
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Opsummering: Om det billige, hurtige og nemme

Når det kommer til madindkøb og madlavning skal det være billigt, hurtigt og nemt . 
De unge tænker, at usund mad er billigere end sund mad, og derfor nedprioriteres de 
sunde valg . Enkelte af de unge foretrækker økologiske varer og går op i dyrevelfærd, men 
varer, der hører under den kategori, forbindes også med dyrere alternativer, og derfor 
nedprioriteres også disse varer . I supermarkedet tiltrækkes de unge af lave kilopriser, 
tilbudsvarer, gule mærkater og madspildskassen . Rugbrødsmadder og simple pastaret-
ter som for eksempel One-pot-pasta anses af de unge som hurtig og nem aftensmad, da 
det hverken kræver den store forberedelse eller opvask efterfølgende . Det viser sig, at 
sociale faktorer og fællesskab kan få indflydelse på, om madlavning behøver at være 
billigt, hurtigt og nemt . De unge handler anderledes, når de skal lave mad med eller til 
andre, her må varerne godt koste lidt mere, og de må gerne tage længere tid at tilberede . 
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Det tyder på, at fremtiden kan få indflydelse på 
de muligheder og barrierer, der knytter sig til 
indkøbssituationen i forhold til at træffe sunde 
valg . Da de unge blev spurgt, om der er noget, 
de fremadrettet gerne vil gøre anderledes i 
indkøbssituationen, svarede de fleste, at de 
regner med at komme til at handle og spise 
anderledes i fremtiden . Her er det særligt en 
højere indkomst end SU, nogle andre at lave 
mad til og andre at spise sammen med, som 
kan få betydning . På sigt vil kropslig erfaring 
med, hvad en ensformig eller usund kost kan 
gøre ved kroppen samt egen praktiske erfa-
ring med madindkøb og madlavning, muligvis 
have en betydning for, at indkøbspraksis og 
spisevaner ændres i en mere hensigtsmæssig 
retning . Derudover lader de unge sig inspirere 
af venner og andre unge .

Flere af de unge forbinder det at spise sundt 
med værende dyrere, og så længe økonomien 
er stram, ser de ikke den store mulighed for at 
træffe sunde valg: 

“Jeg håber da på en eller anden 
dag at få råd til at spise sundt. 
Altså som jeg umiddelbart har lyst 
til… Men med en lærlingeløn… Det 
når man ikke langt for. Det gør 
jeg i hvert fald ikke. Det er mere 
end SU, men stadig. Der er stadig 
meget, man kunne ønske sig” - 

Mathias, 22 år. 

Cecilie på 20 år er en af de unge, der gerne 
vil handle økologisk og sundt i fremtiden, 
men dette forbindes med større økonomisk 
råderum, og lige nu er hendes og roommatens 
økonomi ikke til det . De går i stedet efter mad-
varer, der giver energi i lang tid: 

“Vi prioriterer rigtig meget brød 
og rugbrød… det er fordi, det 
fylder i rimelig lang tid, det er 
noget, der giver energi i lang tid, 
og så er det nemt. Og det er ikke 
lige så dyrt som de der sundere 
økologiske valg og sådan nogle 
ting. For det kommer til at koste 
rigtig mange penge, hvis man 
godt vil spise sundt…” - 

Cecilie, 20 år.

Mange af de unge i undersøgelsen bor alene, 
enkelte sammen med en roommate, men spiser 
ofte alene . De regner alle med i fremtiden at 
finde kærester og få børn, som de skal lave mad 
til og spise sammen med . Desuden regner de 
unge også med at få en højere indkomst, når 
de afslutter erhvervsskolen og starter i et fuld-
tidsjob . Dette mener de, vil få betydning for, 
hvad der kommes i indkøbskurven, og hvilken 
mad, der tilberedes . En af de unge, Stefan på 
22 år, fortalte, at han gerne vil servere nogle 
af de samme retter, han fik som barn, når han 
engang får børn . Det er ikke nogle retter, han 

Hvad skal der til for at ændre de 
unges adfærd i en sundere retning?

Resultater fra den kvalitative undersøgelse



“Før, da jeg lige var flyttet  
hjemmefra, der spiste jeg nudler 

et halvt år – straight .  
Altså … du ved Yum-Yum-nudler . 

Og så kom jeg til lægen med 
forhøjet saltniveau . Sodium  

og sådan noget . Og så frabedte han 
mig at spise nudler . For det er ikke 
sund kost kun at spise nudler . Og 
så skulle jeg lige finde på et eller 
andet . . . Og så spiste jeg bønner i 

stedet for… I en periode”

William, 21 år
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laver til sig selv, men han drømmer om at give 
sine børn samme gode madoplevelser, som han 
selv fik, da han var barn .

Enkelte af de unge, der har boet ude i et par 
år, har oplevet en kropslig erfaring med at 
have spist for ensformigt eller for usundt i 
en periode, hvilket har ført til en ændring af 
indkøbsvaner i en sundere retning . William 
nævnte i starten af interviewet, at han levede 
af kopnudler i et halvt år, da han flyttede hjem-
mefra: 

“Før, da jeg lige var flyttet hjem-
mefra, der spiste jeg nudler et 
halvt år – straight. Altså … du 
ved Yum-Yum-nudler. Og så kom 
jeg til lægen med forhøjet salt-
niveau. Sodium og sådan noget. 
Og så frabedte han mig at spise 
nudler. For det er ikke sund kost 
kun at spise nudler. Og så skulle 
jeg lige finde på et eller andet... 
Og så spiste jeg bønner i stedet 
for… I en periode” 

Efter et lægebesøg begyndte William at have 
fokus på at spise varieret . Derudover interes-

serer William sig ikke for sundhed, og han 
fortalte i interviewet, at han ikke har interesse 
i at spise sundt, selvom lægen havde flere for-
slag til ændringer ved hans livsstil . Da han 
blev spurgt om, hvad der kan få ham til at 
spise anderledes i fremtiden, svarede han, at 
et større økonomisk råderum vil gøre, at han 
kommer til at købe mere af det, han har lyst 
til, men at det ikke nødvendigvis betyder flere 
sunde valg . 

Rasmus på 24 år har også erfaring med, at 
spisevanerne løb lidt løbsk, da han flyttede 
hjemmefra: 

“Ja. Er du gal… Lige da jeg flyt-
tede hjemmefra levede jeg ikke af 
andet end sodavand. Der var en 
kiosk lige ved siden af. Jeg havde 
konstant en liter is stående i fry-
seren … med en ske i.” 

Da Rasmus havde taget 20 kilo på, begyndte 
han at bekymre sig om den usunde livsstil i 
forhold til udseende og frygten for at få en 
blodprop . En her-og-nu-effekt som fx væg-
tøgning, dårlig søvn eller kropslig ubehag er 
lettere at forholde sig til for de unge, end noget 
der kommer snigende på sigt . Ud over den 
ene kommentar om frygten for en blodprop, 
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nævnte de unge i interviewene ikke bekymrin-
ger i forhold til sygdom senere i livet . Sygdom 
senere i livet kan være meget svært at forholde 
sig til, og måske har de unge i denne under-
søgelse også en følelse af at være udødelige 
( jf . afsnittet De unges udfordringer i forhold til 
at spise sund mad) . Skræmmekampagner og 
løftede pegefingre fra læger og andre organi-
sationer vil ikke ændre de unges adfærd i en 
sundere retning, men venner og andre unge 
synes at have en indflydelse på adfærd  . Marcus 
på 21 år fortalte, at fællesskabet kan påvirke 
ham i forskellige retninger: 

“Forventninger om hvad andre 
gør. Ikke så meget det der med 
plakater og alt mulig informa-

tion om, hvad man skal… Men 
når kammeraterne siger, orh 
hvad, jeg lavede lige den her 
super lækre hvidvinsdampede 
laks i går, smørstegte rodfrugter, 
så tænker man orh… det kan 
jeg gøre bedre. Og sådan... Hvis 
kammeraten drikker en masse 
cola, så gør man også.” 

Flere af de unge i undersøgelsen nævner den 
rolle, som inspiration fra venner og andre unge 
spiller . Hvis de unge skal ændre adfærd inden 
for nærmeste fremtid, vil det være vennerne 
og andre unge, der skulle inspirere dem til det .

Opsummering: Om at ændre adfærd

Ændring af adfærd i en sundere retning, kræver ifølge de unge:

• Højere indkomst
• Nogle andre at lave mad til
• Egen praktisk erfaring med madindkøb og madlavning
• Egen kropslig erfaring og frygt for sygdom
• Inspiration fra venner

Nogle af de ovenstående punkter er noget, der kan tages hensyn til i nutiden, hvor andre 
ligger længere ude i fremtiden . Særligt sygdomsfrygt kan være svært at forholde sig til 
på nuværende tidspunkt i de unges liv . 

Før, under og efter indkøbet koncentrerer de unge i undersøgelsen sig om, hvad der er 
billigt, hurtigt og nemt . Det skal både være hurtigt og nemt at handle ind og at tilberede 
maden . Alle de unge regner med, at disse præferencer ændres med tiden, men dette 
kræver ændrede økonomiske og sociale forhold . Lige nu anses en lav indkomst som en 
barrierer for at træffe sundere valg i indkøbssituationen, og særligt en højere indkomst 
og nogle andre at lave mad til vil få betydning for ændrede vaner . På sigt vil erfaring 
med mad, både praktisk og kropsligt få en betydning for, hvilke valg der træffes ved 
madindkøb, og hvilken prioritering madlavningen og dermed madindkøb får .  







3
sammenfatning og  

perspektivering
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Samskabelsesprojektet bestod af et samar-
bejde mellem studerende og undervisere fra 
Københavns Professionshøjskole, Forbruger-
rådet Tænk og erhvervsskoleelever i alderen 
17-25 år, der lige er flyttet hjemmefra . Projektet 
skulle generere viden om unges indkøbsad-
færd, prioriteringer, muligheder og barrierer 
til at træffe sunde valg i indkøbssituationen 
samt viden om, hvordan man styrker de unges 
viden, motivation og handlekompetence til at 
træffe sunde og økonomisk bæredygtige valg i 
forbindelse med madindkøb . 

Den nye viden er fremkommet dels ved 
et valgfag med deltagelse af ernæring og 
sundhedsstuderende, en ung-til-ung sam-
skabelsesworkshop samt en kvalitativ 
undersøgelse med deltagelse af ti erhvervs-
skoleelever . Dette har på hver sin måde 
bidraget til at kunne sammenfatte gode råd 
og idéer til, hvordan man via forbrugerkom-
munikation og anden sundhedsfremmende 
indsats kan nå de unge med henblik på 
adfærdsændring i relation til nuværende 
madindkøb .

Sammenfatning

• inddrage brugeren  

• gøre budskabet relaterbart

• undgå autoritetsrollen

• give budskabet et ‘ansigt’

• appellere til en her og nu effekt

• medtænke rollemodeller

• anvende humor

• benytte influenter

• gøre brug af insta-stories

• benytte en mere uformel tone

• fokusere på det visuelle frem for tekst

•  formidle budskaber på flere platforme på 
samme tid

• benytte personlige fortællinger

• forsøge at skabe relation

• udvise troværdighed

•  favne en fanskare - dem der i forvejen inte-
resserer sig for sundhed

• medtænke fællesskabet

•  ramme plet - forstå den unges motivation, 
muligheder og barrierer

• forstå, hvor de unge befinder sig .

Både via valgfaget og samskabelsesworkshoppen peger de unge på, at hvis  
forbrugerkommunikation om sunde madindkøbsvaner via sociale medier skal  
virke og nå ud til dem, så skal man være opmærksom på at:



Hvis det drejer sig om at styrke 
de unges motivation til et øget 
råvarekendskab, så kan:

Madfællesskaber motivere til et 
øget råvarekendskab .

Madlavningspraksisser bidrage 
til at styrke de unges handlekom-
petence til at opnå viden om og 
erfaringer med et øget råvarekend-
skab .

Det være nødvendigt at styrke de 
unges viden om, hvilke råvarer der 
kan anvendes til hvad og hvordan .

Det være centralt at målrette bud-
skaber om fx . madfællesskaber til 
de unge, som allerede interesserer 
sig for sundhed, og som derefter 
kan videreformidle til omgangs-
kredsen .

Hvis det drejer sig om at styrke 
de unges motivation til at 
undgå madspild, så kan:

Fokus på, at den unge skal opnå 
viden, handleerfaringer og kritisk 
sans i forhold til at foretage de rette 
valg i indkøbs- og madlavningssitu-
ationen med henblik på at undgå 
madspild, være nødvendigt . 

Der tages højde for de unges egen 
lyst, vilje, interesse og engagement 
til temaet madspild og sættes fokus 
på den nytteværdi, der ligger i at 
undgå madspild såsom egen øko-
nomiske gevinst . 

Formidlere bidrage med konkrete 
værktøjer til de unge, så de kan 
mestre det at undgå madspild evt . 
i kraft af en madworkshop, hvor 
unge laver mad med unge, idet 
sociale relationer viser sig at være 
en faktor, der har betydning for 
de unges motivation til at ændre 
praksis omkring madspild .

Hvis det drejer sig om at styrke 
de unges handlekompetence til 
at foretage hensigtsmæssige 
økonomiske valg ved madind-
køb, så kan:

Det være gavnligt at styrke de 
unges viden om at strukturere 
deres madindkøb fx . i form af 
udarbejdelse af madplaner og 
indkøbslister . 

Konkrete handleerfaringer knyt-
tet til de muligheder eller barrierer, 
der er forbundet med en aktuel 
handling, være relevante .

En styrkelse af de unges kriti-
ske sans være central, netop så 
de kan skelne mellem eksempel-
vis varens indholdsværdi frem for 
varens emballage samt blive i stand 
til at vurdere producenternes og 
supermarkedernes salgsmetoder, 
så de undgår at lade sig friste af 
tilbud og mængderabatter .

En App, som er udviklet til netop 
indkøbssituationen, og som inde-
holder forslag til madplaner, 
indkøbslister, retter, ingrediensli-
ster, variationsmuligheder m .m . 
kombineret med Forbrugerrådet 
Tænks App “For Resten”, som giver 
tips til at undgå madspild, være et 
gavnligt redskab for den unge til at 
opnå viden om madspild .

Via valgfaget og samskabelsesworkshoppen blev der desuden  
genereret ny viden om, hvordan de unges viden, motivation  
og handlekompetence i forhold til råvarekendskab, madspild og  
økonomi kan styrkes. Her viser det sig, at:
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Hvad der påvirker beslutningsprocessen før, under og efter madindkøb . 

Hvordan der prioriteres ved madindkøb .

Hvilke barrierer og muligheder der er for at ændre indkøbsvaner i sundere retning .

Ønsket med den kvalitative undersøgelse var at nå frem til, hvad der skal til for, at de unge ændrer 
adfærd i en sundere retning .

De unge prioriterer, at madindkøb og madlavning skal være billigt, hurtigt og nemt.  
Det medfører følgende valg og fravalg i indkøbssituationen:

Usund mad forbindes med en billigere pris end sund mad, og derfor nedprioriteres de sunde valg  .

Enkelte af de unge foretrækker økologiske varer og går op i dyrevelfærd, men varer der hører 
under den kategori forbindes også med dyrere alternativer, og derfor nedprioriteres også disse 
varer  .

I supermarkedet tiltrækkes de unge af lave kilopriser, tilbudsvarer, gule mærkater og mad- 
spildskassen til fordel for sundhedsdimensionen . 

Rugbrødsmadder og simple pastaretter som for eksempel one-pot-pasta anses af de unge som 
hurtig og nem aftensmad, da det hverken kræver den store forberedelse eller opvask efterfølgende .

Sociale faktorer og fællesskab kan få indflydelse på, om indkøb og madlavning behøver at være 
billigt, hurtigt og nemt . De unge handler anderledes, når de skal lave mad med eller til andre, her 
må varerne godt koste lidt mere, og de må gerne tage længere tid at tilberede . 

De interviewede unge gav udtryk for, at dét, der skal til, for at de ændrer  
indkøbspraksis i en sundere retning er:

En højere indkomst end elevløn og SU . 

Nogle andre at lave mad til og at spise sammen med .

Egen praktisk erfaring med madindkøb og madlavning .

Egen kropslig erfaring med hvad ensformig eller usund kost kan gøre ved kroppen fysisk - og 
dermed også frygt for sygdom som for eksempel blodpropper .

Inspiration fra venner .

Den kvalitative undersøgelse bidrager med viden om den  
unges beslutningsproces i indkøbssituationen i forhold til:
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I dette afsnit bruges viden fra samskabelsespro-
jektet til at samle op på konkrete råd og idéer til, 
hvad der kan medtænkes i fremtidige indsatser . 
Både når der laves en forbrugerrettet indsats 
på skriftlige/visuelle medier, og hvilke indsatser 
der kan laves ifm . undervisning og fællesskaber 
med andre - en ansigt-til-ansigt indsats .

De unge prioriterer dét, der er billigt, hur-
tigt og nemt, og da de forbinder fastfood 
og færdigretter med dette, prioriteres disse 
frem for sundere alternativer . Mange unge 
føler, at de mangler viden og inspiration til 
at lave sund mad, der opfylder kriterierne 
billigt, hurtigt og nemt, og derfor kunne der 
i fremtidige indsatser fokuseres på viden og 
inspiration til sunde retter, der hverken er for 
svære, tager for lang tid at lave eller koster for 
mange penge . En idé kan være at fokusere på 
den økonomiske gevinst, der opnås, når fx . 
usunde varer/måltider byttes ud med sunde . 
Et fastfood-måltid kunne sammenlignes med 
et sundt, nemt, hurtigt og billigt alternativ 
i forhold til pris . Prisen har stor betydning 
for de unge, og dette kunne muligvis være 
en motivationsfaktor og skabe en følelse af 
at opnå en her-og-nu gevinst . Det kunne for 
eksempel være at udnytte sunde og billige 
råvare til deres maksimale potentiale - for 
eksempel hvordan en hel kylling eller et helt 
hvidkålshoved kan bruges til flere forskellige 
retter . Ved en fremtidig forbrugerkommu-
nikation via sociale medier er det vigtigt, 
at der er fokus på: At inddrage brugeren, at 
gøre budskabet relaterbart, at undgå auto-
ritetsrollen, at give budskabet et ‘ansigt’, at 
appellere til en her-og-nu effekt, at medtænke 

rollemodeller, at anvende humor, at benytte 
influenter, at gøre brug af insta stories m .m . 
se side 56 

App: Argumentationen for, at en fremtidig 
kommunikationsstrategi skal indbefatte en 
App, er, at de unge altid har deres smartpho-
nes med sig og indsamler viden herigennem . 
En App med indhold som ovenstående 
- inspiration til sund, nem og billig mad bør 
ikke indeholde for meget tekst, men bør 
indeholde sanselige og visuelle virkemidler 
for at fange de unges interesse . Retterne skal 
være nemme, idet mange af de unge til sam-
skabelsesworkshoppen og i den kvalitative 
undersøgelse nævnte, at de ser videoer fra 
“Tasty” på Facebook, men at opskrifterne er 
på engelsk og retterne for omstændelige og 
derfor ikke overkommelige . En App kan inde-
holde konkrete og visuelle råd til madindkøb, 
madplaner, indkøbslister, retter, ingrediensli-
ster, variationsmuligheder og madlavning evt . 
på video . Det kan være en App, som gør det let 
og overskueligt for den unge at vurdere, om 
et måltid er sundt, billigt, og at de eventuelle 
overskydende råvarer kan bruges i anden sam-
menhæng . I kombination med Forbrugerrådet 
Tænks App “For Resten”, som giver tips til at 
undgå madspild, kunne en fremtidig App med 
ovenstående indhold bidrage til, at de unge 
træffer sunde, økonomisk bæredygtige valg i 
indkøbssituationen . 

Madfællesskaber: Fællesskabet har en stor 
betydning for, hvad der handles, og hvor hurtigt 
og nemt madindkøb og madlavning behøver at 
være, og derfor vil madfællesskaber med andre 

Perspektivering 

- gode råd og idéer til fremadrettet indsats



Fællesskabet har en stor  
betydning for, hvad der handles, 

og hvor hurtigt og nemt 
madindkøb og madlavning 

behøver at være, og derfor vil 
madfællesskaber med andre unge 
være et muligt fremtidigt initiativ, 
hvis de unge skal inspireres til at 

træffe sundere valg .
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unge være et muligt fremtidigt initiativ, hvis de 
unge skal inspireres til at træffe sundere valg . 

Idet madfællesskaber kan være med til at 
motivere de unge til at afprøve nye madlav-
ningspraksisser, vil det få en her-og-nu effekt, 
da de unge øjeblikkeligt mærker glæden ved 
fællesskabet og muligvis også glæden ved at 
mestre færdigheder i køkkenet .

Det er de unge kvinder, som er interesserede 
i at deltage i madfællesskaber og i at spise 
sundt . Derfor kan det være hensigtsmæssigt 

at målrette en indsats til 
gruppen af unge kvinder 
og derigennem anvende 
det eksisterende engage-
ment til at influere andre 
unge .

Helt konkret kan der 
udvikles tiltag om mad-
fællesskaber for unge i og 
omkring lokalområder, 
som eksempelvis kunne 
formidles via en App . 

Madfællesskaber kan finde sted på skoler, 
institutioner, madskoler, sommerkurser på 
fx . musikfestivaler, uddannelsessteder som fx . 
Københavns Professionshøjskole, kirker som 
fx . Absalon på Vesterbro eller hos interesse-
organisationer som fx . Forbrugerrådet Tænk . 

Madworkshops: Kompetencer til at kunne 
ændre på nuværende madlavningskompe-
tencer og kendskab til råvarer kan eventuelt 
opnås ved en madworkshop, fordi der her kan 
opnås viden om forandringsstrategier til mad-
lavningspraksisser og opnås handleerfaringer 
med madlavning . Det er netop dialogen mellem 
den professionelle og mellem de unge selv som 
kan stimulere den unges egen vilje, interesse 
og drivkraft til madlavning .

En madworkshop kan bidrage til at skabe gode 
rammer for læring, møde de unge der, hvor 
de befinder sig, og hvor unge mødes ansigt 
til ansigt . Workshoppen kan tage højde for 
de muligheder og barrierer, som de unge 
kommer med og favne det sociale aspekt, i og 
med workshoppen udføres i fællesskab med 
jævnaldrende .

En madworkshop kan helt konkret  
indeholde:
• en opfordring til at gøre indkøbsturen 
og madlavningen til noget fælles med ven-
nerne, have madklub dage, invitere hinanden 
på middag eller udveksle retter, madplaner, 
indkøbslister m .m . 

• opstilling af regnestykker på, hvad der kan 
blive råd til, hvis der handles med omhu og 
på den måde appellere til nytteværdien - øko-
nomisk gevinst . 

• viden om indkøbs- og madlavningskom-
petencer til at planlægge og udføre sunde, 
billige, hurtige og nemme måltider som fx 
one-pot-retter .

En madworkshop kan på den baggrund mulig-
vis føre til et større engagement og dermed 
bidrage til at træffe sunde og økonomisk 
bæredygtige valg i forbindelse med indkøb og 
madlavning .

En madworkshop kunne blive en del af 
undervisningen på erhvervsskoler, hvor ele-
verne undervises i, hvordan de bedst muligt 
planlægger, sammensætter og tilbereder et 
sundt, billigt, hurtigt og nemt måltid . De 
færreste erhvervsskoleelever interesserer 
sig for det boglige felt, og derfor vil det mest 
optimale for netop disse unge være at blive 
involveret i processen uden selv at skulle 
opsøge viden fra diverse informationsud-
bydere . 

Forbrugerkommunikation: 
De unge føler sig udødelige, og 
sygdomsrisici senere i livet kan 
være svært at forholde sig til, så 
hvis de unge skal ændre adfærd 
i en sundere retning, bør der ikke 
fokuseres på skræmmekampag-
ner eller løftede pegefingre. I stedet 
bør der være fokus på, at den unge 
får noget ud af en ændret her-
og-nu adfærd.
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FORSKNINGSTEMA INTERVIEWSPØRGSMÅL

Undersøge den unges beslutningsproces før, under og efter madindkøb Gør du dig nogle tanker, før du tager ud og handler? /
Planlægger du dit madindkøb? (seddel, tanker…) / Ved du, hvad du 
skal have, før du går ind i butikken?
 
Hvis du har en plan - Ændrer planen sig undervejs? (Bliver du for 
eksempel fristet af tilbud? Eller andet?)
 
Hvilke tanker har du imens du er i supermarkedet?
 
Hvilke tanker gør du dig efter madindkøbet?

Undersøge hvordan den unge prioriterer sine valg ved madindkøb Hvordan prioriterer du dine valg ved madindkøb?
Hvordan bliver du inspireret i forhold til madindkøb?
 
Hvad prioriterer du (højest), når du skal købe ind (til 
aftensmad?)?
(hjælpespørgsmål: Pris? Økologi? Nemt? hurtigt? Madspild? 
Sundhed? Holdbarhed? Næringsstoffer som fx protein? Andet?)
 
Hvad bliver du inspireret af, når du skal købe ind til aftensmad? 
(retter forældre lavede/laver, søskende, andet familie, venner, blogs, 
Youtube, Facebook, Instagram, opskrifter, bøger, retter du selv har 
fundet på, hjemkundskab i folkeskolen, noget i supermarkedet?)

Undersøge den unges eventuelle barrierer og muligheder for at ændre 
madindkøbsvaner i mere sundhedsmæssig retning

Tænker du over dine nuværende madindkøbsvaner? Hvad og 
hvordan?
 
Køber du ind, som du gerne vil?
 
Hvad påvirker dig ifm. madindkøb? (fx økonomi, inspiration (evt. 
mangel på) Samlet husholdning (mad til én/flere)). Hvad ser du som 
udfordringer/muligheder ifm. madindkøb.
 
Er der noget du gerne ville gøre anderledes? Og hvis  ja – hvad 
kunne motivere/hjælpe dig?
 
Har du gjort dig tanker om, hvorfor du gør, som du gør?
 
Har du gjort dig tanker om, hvordan du kommer til at handle i 
fremtiden? Vil det være det samme som nu?
 
Er der noget, du gerne ville gøre anderledes nu?
 
Er der noget, du gerne ville gøre anderledes i fremtiden?
 
Har du ønsker om at ændre på dine madindkøbsvaner for at 
imødekomme en sundere livsstil?

Bilag 1  Interviews af unge i alderen 17-25 år i selve indkøbssituationen

·         Hvordan ser nuværende indkøbssituation ud?

·         Hvilke principper og kriterier prioriterer de deres madindkøb ud fra?

Ønsket output:

Hvordan styrkes de unge i at foretage sunde valg i indkøbssituationen

Faktorer der påvirker deres valg

Barrierer og muligheder ift. Indkøb af sund mad

Hvad der skal til for at ændre deres adfærd i en mere sundhedsmæssig retning (*)
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