


Naturdyrkelse som aldrig før

En naturreligion, der udfolder sig

Og sår nye, naturlige tanker

Finder tilbage til naturens essens 

Som essentiel og naturlig kerne af selvet

Har indgået pagt med naturen

Åndeligt, mentalt og fysisk

Evident det eneste naturlige tilbage

Dermed mest naturlige måde at leve og handle på

Dyrker den rå natur i alle kontekster

Modpolen til en verden pakket i plast

Og unaturlige produkter

Sparer på ressourcerne all over 

Til gavn for natur. Og naturlig overlevelse
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3% af befolkningen
Først med nye værdier og adfærd
Innovatorer og drivere

Nysgerrige
Åbne
Risikovillige
Over for ny tankegang, adfærd, innovation
Tilpasser adfærd til ny innovation
Aktive
Højt drive
Tåler høj grad af uvished og usikkerhed
Eventyrlystne og spontane
Socialt meget aktive
Stort netværk, der rækker globalt
Stor indflydelse ubevidst
Set op til af resten af markedet
Dem vi efteraber over tid

Italesætter værdier 6-7 år før andre
Adfærd og handlemønstre 2-5 år før andre
Afhængig af markedets evne til at omstille sig
Og indfri behovene



Indsigt i kommende adfærd

= Tidslomme til udvikling

= Timingsfordel

= Konkurrencefordel

→ Optimering af markedsinvesteringen



LIVSSTIL, SUNDHED & FØDEVARER
79  Kvalitative dybdeinterviews
Genstandsfelt:
▪ 22 unge
▪ 25 ungfamilier
▪ 22 50/60+
10 eksperter
Alle screenet som firstmovers
Hensyntagen til livsfase/status
Lille overvægt af kvinder

METHOD
▪ Primær kildeviden
▪ Eksplorativ
▪ Personlige dybdeinterviews - kvalitative
▪ Fuld transkribering
▪ Ekspertvinkling
Firstmovers udgør 3% af markedet
= Stor respondentmasse
Og dermed meget validt grundlag

Anerkendt/anbefalet
Særlige personlige og adfærdsmæssige karakteristika
Grad af innovationsdrivkraft
Visuel identifikation 
Udstikker nye værdier samt indhold af disse
Livsstil: Værdidrevet livsstil
Adfærd: Omsætter værdier til handling 

Som kommer til udtryk gennem:
Overordnet forbrug/antiforbrug
Værdiforbrug – fx sundhed
Kategoriforbrug - fx fødevarer
Bevægelige forhold, der følger udviklingen
Kontrol: Omtaler de sig selv

PERSONLIGHED + 
SOCIALISERINGSGRAD + 
VÆRDIER + 
INTERESSER + 
ADFÆRD

SCREENING
▪ 9 screeningslag
▪ 195 identifikationsspørgsmål
▪ 30 kontrolspørgsmål

→
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Livet er et kæmpe kompromis og jeg må 
desværre gå på kompromis med min 

sundhed hver eneste dag. Især ift. den 
mad, vi spiser. Når min mand laver mad, 
kan han sagtens ”glemme” grønsager og 

så må jeg enten storme ud og lave 
noget ekstra, når maden står på bordet, 
eller gå på kompromis. Det er et kæmpe 

kompromis, at jeg skal vende og dreje 
ethvert produkt i handlen for at tjekke 
hvilket skidt, det er proppet med. Og 
blive lamslået over uhyre mængder af 

sukker og salt, man uden ansvar og 
omtanke propper i. Hertil madløsninger, 

der er uigennemsigtige. Og når jeg 
rejser eller er på besøg hos andre, går 
jeg på kompromis ift. økologi og især 

sukker ved højtider, fordi jeg er for 
fucking flink til at sig nej tak



Sundhed er levemåden
Integreret og altomfattende 
Har udgjort livsstilen de sidste 15 år 
Evigt tilstedeværende værdi – dermed generisk
Dermed en naturlig vane
Vaner hænger ved…

Vigtigere end noget andet
Sundhed betyder alt 
-Opretholder livsstilen generelt
-Sikrer en optimal hverdag specifikt
-Holder maskinen kørende 
-Fremmer præstationsevnen
-Genererer overskud 
-Begunstiger udfoldelsen
-Og føles hele vejen igennem rigtig

Handler om at mestre balancen på alle planer 
Og holde den sunde fornuft intakt
Er integreret naturligt. Ikke skemalagt
Men med meget, meget få kompromisser

→

Jeg spiser nødder, fordi det booster 
mine kognitive evner. Basis skal komme 

gennem kost. Ikke kosttilskud



→

Handler ikke kun om et længere liv
Men om at være frisk som gammel
Derimellem leve sit bedste. Hver dag
Et liv uden skavanker
Man selv kan gøre noget ved
→Sundhed nu. For fremtiden

En investering i helbredet
En livsforsikring
Man har tegnet for sig selv
Og forlænger
Sundhed er lig det gode liv

Hertil en bevidsthedstilstand

En livssituation og livsbetingelse

Sundheden forløses især gennem kosten

Fødevarerne er blevet til en sundhedskategori

Og essentiel som aldrig førSundhed er følelsen af, at man har 
muligheden for at opnå lykke. Det gør 

mad til største lykkefølelse, hvis der ikke 
er gamet med sundheden



Mange års interesse og involvering

Har affødt nyt fødevareparadigme 

Præget af langt større og nye krav

Krav, der kontinuerligt vokser

Ligesom fødevarebudgettet

Bruger mange penge på føde- og drikkevarer

For indfrielse af essentielle værdier og parametre 

Men sundheden som bærende afsæt

Kvalitetsfødevarer derfor et must

(Et behov der nu også viser sig i early mainstream)

Høj prioritet

For der gambles ikke med sundheden

→

Lad dog være med at lave en 
proteinshake, hvis den ikke smager godt



→

Firstmoverne kender deres fødevarer

Har nærstuderet og lært

På egen hånd i en lang årrække

Primært for at gøre sig klog på egen kost

Vide nøjagtigt hvad der kommer indenbords

Hvor produktet kommer fra. Til mindste detalje 

Og hvad det gør ved én. I fremtiden

En nødvendighed

Da industrien kan være svær at gennemskue

Ikke har samme visioner som én selv

Og hvor fødevareskandaler

Desværre har ødelagt rigtig meget

Kræver tid, indsigt og indsats

At spotte de, helt igennem, sunde produkter

Et stort irritationsmoment

Og en stor offerbetragtning på tid

Finder egne veje

Skærer ned på en række kategorier

Og fraskriver producenter, der sminker varerne i usundhed

Sundhed er den faktor, der gør, at jeg 
kan leve veltilpas. En medspiller i mit liv 

der gør, at jeg kan leve bedst muligt



Spiser sundt hele vejen rundt:

Køber kvalitet → høj grad af værdiindfrielse

Økologisk, biodynamisk allerhelst

Spiser grønt og markant mindre kød. Hvis

Fisk undtaget, men heller ikke bekymringsfri

Spiser uforarbejdet 

Naturligt rent mad – fri fra. Den ægte variant

Tager graden af bearbejdning af råvaren i betragtning

Råvarens ophav

Undgår sukker og salt

Grøn mad eliminerer desuden meget fedt

Især den usunde

Følger årstiderne. Køber lokalt

Spiser langt mindre mængder, ”underspiser”

Spiser varieret

Spiser sig mæt til måltiderne. Ingen snacking

Indregner næringsdensitet og mæthedsgrad

Færre kategorier og ingredienser i spil

Sikrer også transparensen

→

For mig er sund mad kun sund, hvis 
det bliver spist og man også kan lide det 

og at det ikke belaster sundheden på 
nogen måde





Solidarisk og ansvarlig adfærd 
Grundlæggende, generisk værdi
Væremåden og en del af selvet 
Omsat til handling
Gennem ethvert eneste valg
Og fravalg

De facto egne handlinger sætter aftryk
Mål om at få væredygtighed
Helt ind i dna´et på enhver
Virksomhed som mand
Fødevareproducent i særdeleshed

For fødevareadfærden er væredygtigen indbegrebet
Til gavn for en sund klode
Et sundt samvær
Og et sundt liv
Der kan føles på egen krop

→



→

VANE

Grøn mad er ikke nyt

Tages for givet

Men er kommet af en beslutning

For længe, længe siden. Af lyst. Og fri vilje

VÆRDIBASERET

Grønskab er det rigtige valg ift.:

Egen sundhed 

Klodens sundhed

Skåner miljø og natur

Men også i solidaritetens navn

Som eliminering af fødevaremangel

Hertil sæsonudfoldelse

Desuden grundlæggende billig 

Og dermed relativ let at værdiindfri

Spiser grønt for at gøre sit bedste

En slags aktivisme

Madforbrug som måden at tage reelt ansvar på



UVANE
Kød og -produktion ikke konsekvenserne værd
Favner bredt
Animal Rights
Miljø- og klimahensyn
Producenthensyn
Samt hensyn til mave og fordøjelse
Og når først vænnet fra…
Kommer bøffen ikke bare lige flyvende tilbage

Antikødets rejse:
Miljøbelastning → Dyreetik → Naturbelastning→
Vandforbrug → Fødevaremangel → ???
Hvem kan spise kød…

FISK
Et alternativ. Dog ikke uproblematisk
Udfordringer - miljø- og dyreetiske
Hertil fokus på fisk
På nye måder
Sæson udfoldet for frisk fisk

→





→

BACK TO BASICS

Hylder den rene råvare

En naturreligion udfolder sig

Ægte og helt uden tilsat

Det, der rådner eller forgår

Dyrker den ”ærlige” smag af råvarerne

Som naturen havde tænkt det

Originalen

Ren og frisk

MISTRO TIL INDUSTRIEN

Kan associeres anti-sundhed

Med fokus på penge 

Frem for vores sundhed – vores bedste

En usund indstilling helt grundlæggende

Ønsket er mere gennemsigtighed

Hvad får man/udsætter sig for – på godt og ondt

Fuld transparens tak



MÆTTET

Træt af (over)forbrug

Mængderabat og tilbud

Kopivarer for at øge mængde og pine kvalitet

Spild skabt af overproduktion

Og ikke egen logistik i husholdningen

Fokus på mindre, bedre. Rettere akkurat nok

Koncentreret næring

Spiser til ”lidt under mæt”

”Narrer” gerne hjernen med mindre tallerken

NYE MÅDER AT TÆNKE FORBRUG

Kræver nytænkning fra producenter

Færre ingredienser, bedre kvalitet og densitet

Ingen spild

Ingen sminke, smagsforstærkere

Eller sødet til ugenkendelighed

→



→

Stor kærlighed til mad

Andre har forberedt og gjort klar

Laver ikke mad

Spiser ude, henter ude

Eller springer et måltid over

Men løsningerne skal værdiindfri

Akkurat som de enkelte produkter

Sundheden er en tikkende konstans

Friskhed, håndværk, umage

Og tillid er nøgleordene i sundhedens navn

Madløsninger er en spiselivsstil der:

Simplificerer

Balancerer livet

Frigiver tiden

Baner vejen til større variation

Og genererer et liv uden (mad)bekymringer



Når livsstilen er ny

Og det etablerede ikke kan indfri nye behov

Forandres indkøbsadfærden – radikalt

For blot et par år siden 

Frekventerede firstmoverne dagligvarebutikken 

Dagligt/næsten dagligt

For friske dagligvarer

I dag ligger det daglige besøg hos madstederne 

For nye og værdiindfriende løsninger 

Indkøbet defineres nu 

Af en lang række madtilbud/løsninger

Uden om fysisk detail

For butikken har ikke relevans 

Og kan ikke indfri sundheden

Hvorfor vejen føres forbi alle madstederne

Og gør dagligvarebutikken til en veludrustet kiosk

→



Sundhed er en selvfølgelighed. En levemåde 
Omsat til adfærd 24/7
Fødevarerne er vigtigste sundhedskilde
Meget bevidst og kritisk forbrug
For helbredet sættes ikke over styr

Dyrker det grønne, naturlige. Fri fra. Rig på
Spiser grønt og groft for at indfri flest mulige værdier
For bedste livskvalitet
Grøn mad = rene råvarer, ingen forarbejdelse
→ Ingen/mindre sukker, salt, fedt og kød

Der stilles krav til ansvarlighed. For egen sundhed
For dyr, planet og befolkning
Krav til egen adfærd, men nu især til producenterne
Minimerer spild. Minimerer ingredienser
Nyt marked for tag-med-mad. Eller spise ude
Hvis bare maden lever op til nye krav
Og indfrier sundheden hele vejen rundt

Omgiver sig kun med sunde produkter
Dermed sunde producenter
Med ambition om et radikalt hævet sundhedsniveau

→









”Missionen er at skabe 
Et større udvalg af sundere produkter 

Fx med Nøglehullet. 
Men også ved at eksempelvis reformulere 

Til et mindre indhold af fedt, sukker eller salt
Og øge indtaget af fuldkorn, fisk og grøntsager”

→


