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Hvad er FoodJam?
I 2018 var det syvende år i træk, at FoodJam slog teltpælene i jorden på Roskilde Festival. FoodJam er et aktivt
festivalfolkekøkken, hvor nysgerrige og sultne festivalgæster har mulighed for selv at sammensætte og tilberede deres
eget måltid af friske råvarer.
Det centrale ved FoodJam er, at en række frivillige kulinariske vejledere står til rådighed for at hjælpe og guide
festivalgæsterne gennem en ”FoodJam-session”. De kulinariske vejledere guider gæsterne til at eksperimentere, være
kreative og udfordre sig selv i køkkenet. De skal ”jamme” med råvarerne og bevæge sig væk fra nedskrevne opskrifter og
konkrete kogetider.
På samme måde er udvalget af råvarer bestemt ud fra en vision om at udfordre gæsternes madvaner. Råvareudvalget
består hovedsageligt af friske, økologiske grøntsager, bær og krydderurter. Hertil får gæsterne mulighed for at vælge
mellem fem forskellig slags fisk og skaldyr. På blot en time har gæsterne, sammen med deres medfestivalsgæster, været
kreative og sammensat, tilberedt og spist et måltid af friske, økologiske råvarer.

Formål med evalueringsrapporten
Fra tidligere evalueringer af FoodJam (2015) ved vi, at de unge går fra FoodJam med lyst til at lave mad og prøve nye
råvarer. Formålet med denne evaluering er at undersøge hvad der sker efter festivalen er slut og hverdagen begynder.
Hvilke blivende forandringer skaber FoodJam? Bliver deltagerne inspireret til at lave mad af nye råvarer? Eller lave mad på
nye måder?
Det overordnede undersøgelsesspørgsmål for evalueringen er: Hvilken virkning har FoodJam på gæsternes maddannelse
og madlavningspraksis?
Som en del af evalueringen, har det samtidig været ønsket at udvikle redskaber og metoder til at undersøge ’tegn på
læring’ i praksis.

Metode
For at undersøge virkningen af FoodJam på de unges maddannelse og madlavningspraksisser, har vi lavet en
længdesnitsundersøgelse. Med tre måneders mellemrum er der sendt et spørgeskema afsted til deltagere på FoodJam.
Det første spørgeskema blev sendt ud kort efter festivalens afslutning og det andet altså tre måneder senere.
Udover en række sociodemografiske faktorer er gæsterne blevet spurgt ind til deres oplevelse af FoodJam, inspiration fra
FoodJam, råvarerne på FoodJam, forskellige teknikker og praksisser på FoodJam og selve FoodJam-måltidet.
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Det første spørgeskema består af 232 fulde besvarelser og det andet spørgeskema af 113 fulde besvarelser. Der er altså
113 FoodJam gæster der har besvaret begge spørgeskemaer. Ved analyser omkring udvikling og forandring inddrages
derfor kun de deltagere der har svaret på begge spørgeskemaer.
Der deltog mere end 3000 gæster på FoodJam 2018. Spørgeskemaet blev sendt til 545 deltagere, der havde oplyst deres
mailadresser til en af de frivillige i FoodJam-teltet. Det giver en besvarelsesprocent på 42% for den første
spørgeskemaundersøgelse og 52% for den anden.
I det følgende vil kvantitative analyser blive understøttet af en række observationer fra FoodJam-teltet samt kvalitative
interviews med FoodJam-gæster, indsamlet umiddelbart efter FoodJam-session og igen tre måneder senere.
Først præsenteres rapportens hovedresultater, hvorefter FoodJam gæsternes profil beskrives. Til sidst præsenteres selve
analysen af FoodJams virkning på gæsternes maddannelse og madlavningspraksis.
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FoodJam-gæsterne
Det er særligt unge 18-25 årige, kvinder, studerende på videregående uddannelser og personer bosat i
hovedstadsområdet som deltog på FoodJam 2018. Mere end halvdelen af gæsterne deltog på FoodJam for første gang i
2018 og næsten 3 ud af 4 besøgte blot teltet én gang i løbet af festivalugen.
FoodJam tiltrækker madglade unge og forholdsvis erfarne madlavere
Sammenlignet med den øvrige unge-befolkning, er de 18-25 årige FoodJam gæster mere interesseret i mad og
madlavning og spiser generelt sundere og mere grønt end den deres jævnaldrende. Derudover er FoodJam-gæsterne
generelt set forholdsvis erfarne madlavere. Således vurderer 80% af gæsterne sig selv som ’erfaren madlaver’ eller
’avanceret madlaver’ og 5% vurderer sig selv som ’ekspert’.

FoodJam-oplevelsens virkning
FoodJam opleves generelt særdeles positivt blandt gæsterne. 97% har vurderet FoodJam som en meget god eller god
oplevelse og 74% svaret, at det er meget sandsynligt at de vil anbefale FoodJam til andre.

FoodJam er en social madlavningsoplevelse
FoodJam er i høj grad en social aktivitet – alle respondenter har angivet at de deltog på FoodJam sammen med andre – og
størstedelen vurderer at de har fået mere lyst til at lave mad sammen med venner – også efter tre måneder (selvom
andelen her er faldet).
FoodJam er en lærerig oplevelse, der udfordrer og inspirerer gæsterne ift. råvarer, særligt fisk
Overordnet set vurderer 8 ud af 10 gæster, at FoodJam har været lærerig – også efter tre måneder og omkring 6 ud af 10
gæster har fået lyst til at prøve nye råvarer – også efter tre måneder. Næsten 4 ud af 10 af de FoodJam-gæster der havde
prøvet en ny råvare for første gang har efter tre måneder angivet at de har brugt den igen i deres madlavning. Det
indikerer, at FoodJam-oplevelsen skaber en blivende forandring hos gæsterne, i form af læring, inspiration og lyst til at
prøve nye råvarer. Her spiller fisk og skaldyr en særlig rolle, da nye råvarer i 7 ud af 10 tilfælde udgøres af fisk eller
skaldyr.
Madlavningsteknikker forankres ikke i samme grad
Derimod er oplevelsen med madlavningsteknikkerne mere flygtig og mindre blivende. Her er der sket et markant fald
mellem første og anden måling ift. om gæsterne er blevet inspireret til at prøve nye madlavningsteknikker. Det
understøttes af, at det ved 2. måling blot er 13% af gæsterne, der har angivet at FoodJam har været med til at ændre den
måde de laver mad på.
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Hvem deltog på FoodJam 2018?
Tabel 1 viser, at det særligt var kvinder (67%), unge mellem 18-25-årige (58%), studerende på videregående uddannelser
(47%) og personer fra hovedstadsområdet (69%) som deltog i FoodJam på Roskilde Festival 2018.

Køn
Kvinder
Mænd
Aldersgrupper
Under 18 år
18-25 år
26-34 år
35-49 år
50-64 år
Beskæftigelse
Gymnasium
Erhvervsskole/erhvervsuddannelse
Studerende på kort eller mellemlang videregående uddannelse
Studerende på lang videregående uddannelse
I arbejde
Ledig/jobsøgende
Pensionist
Andet
Landsdel
Hovedstaden
Sjælland
Fyn
Sønderjylland
Vestjylland
Østjylland
Nordjylland

67%
33%
3%
58%
30%
5%
3%
11%
1%
10%
37%
32%
7%
0,4%
3%
69%
13%
2%
3%
1%
11%
1%

Sammenlignet med 2015 er der en lille tendens til at deltagerne er ældre i 2018: gennemsnitsalderen er steget med tre år
(fra 23 år til 26 år) og andelen af deltagere, der bor hjemme hos deres forældre, er faldet med 12 procentpoint (fra 36% til
24%). Derudover, i forhold til fordeling på køn, uddannelse og bopæl, ligner deltagerne i 2018 og 2015 meget hinanden.
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FoodJam har stor berøringsflade
Gæsterne på FoodJam er sjældent gengangere, der kommer forbi teltet flere gange i løbet af festivalen for dermed at
prøve noget velkendt. Tværtimod. For 58% af de adspurgte, var 2018 første gang de deltog på FoodJam, mens 36% havde
deltaget 2-4 gange før og 6% havde deltaget 5 gange eller mere.
Samtidig besøgte 72% af de adspurgte FoodJam teltet én gang i løbet af festivalugen, mens 18% besøgte teltet to gange i
løbet af festivalugen og 10% besøgte teltet tre eller flere gange.
Det er altså langt over halvdelen der prøvede at FoodJamme for første gang i 2018 og næsten 3 ud af 4 som blot besøgte
teltet en enkelt gang i løbet af festivalugen.

FoodJam tiltrækker madglade unge
En sammenligning mellem de 18-25 årige FoodJam-gæster (som udgør 58% af gæsterne, jf. tabel 1) med 18-25 årige i
Madkultur-undersøgelserne viser, at FoodJam-gæsterne er mere interesseret i mad og madlavning end unge generelt i
Danmark. Tabel 2 viser, at 81% af de 18-25 årige på FoodJam er meget interesseret eller interesseret i madlavning mod
55% af de unge 18-25 årige i Madkultur-undersøgelserne.

Variable
Kostprincipper**
Spiser ikke efter et kostprincip
Fleksitarisk
Vegetarisk
Vegansk
Interesse for madlavning*
Meget interesseret
Interesseret
Hverken eller
Ikke interesseret
Overhovedet ikke interesseret
Vurdering af egne madvaners sundhed*
I høj grad
I nogen grad
Kun til dels
Slet ikke
Ved ikke
Måltidsidealer*
Familiemåltidet
Det sunde måltid
Det traditionelle måltid
Det gastronomiske måltid

18-25 årige på FoodJam

18-25 årige i Madkultur-undersøgelserne
61%
17%
16%
4%

76%
4%
1%

42%
39%
15%
2%
2%

13%
42%
26%
13%
7%

23%
61%
15%
1%
0%

8%
55%
28%
6%
2%

80%
10%
5%
4%

55%
20%
17%
8%

*Tal fra Madkultur18, ** Tal fra Madindeks 2017

Samtidig viser tabellen, at 20% af de unge FoodJam-gæster spiser efter vegetariske eller veganske principper mod 5% af
de 18-25 årige i Madkultur-undersøgelserne (tal fra 2017). 17% af de unge FoodJam-gæster angiver at de spiser
fleksitarisk (det er ikke målt i Madkultur17). Og 84% vurderer at de har sunde madvaner mod 63% af de unge generelt.

7/15

Det tegner et billede af en gruppe unge der er grønnere og sundere end den gennemsnitlige unge 18-25 årige dansker.
Hvilket ikke er overraskende, når man tænker på FoodJams råvareudvalg, som hovedsageligt består af friske, rå,
økologiske grøntsager, bær, krydderurter og forskellige fisk og skaldyr.
Endelig er der 80% af de unge FoodJam-gæster der angiver deres måltidsideal som familiemåltidet, mod 55% i den
generelle, unge befolkning. Denne overrepræsentation er heller ikke overraskende, taget beskrivelsen af familiemåltidet i
betragtning. Familiemåltidet er netop karakteriseret ved, at et godt måltid er ’et hjemmelavet måltid, med friske råvarer,
som man sidder ned med andre og spiser’, hvilket stemmer fint overens med indholdet og rammerne ved et FoodJammåltid.

…Og forholdsvis erfarne madlavere
FoodJam-gæsterne generelt (alle aldersgrupper) har en vis tro på egne evner i køkkenet. Tabel 3 viser at 80%, vurderer sig
selv som ’erfaren madlaver’ eller ’avanceret madlaver’ og 5% vurderer sig selv som ’ekspert’. Kun 15% vurderer sig som
’nybegynder’ eller ’begynder’. FoodJam-gæsternes fordeling på læringsniveauerne, er en smule højere end den
forventede teoretiske fordeling, hvilket tyder på, at FoodJam deltagerne er på et højere niveau, og er mere vant til, og
trygge ved, at lave hjemmelavet mad fra bunden.

Læringsniveau
Nybegynder

Andel (%)
1%

Begynder

14%

Erfaren madlaver

46%

Avanceret madlaver

34%

Ekspert

5%

Beskrivelse
En person, der har lavet mad, få gange før og har derfor
brug for detaljerede instrukser.
En person, der har lavet mad en del gange før, men har
brug for opskrifter eller madvideoer.
En person, der har lavet mad mange gange før og er
begyndt at eksperimentere lidt.
En person, der laver rigtig meget mad, improviserer og
søger udfordringer.
En person, der arbejder professionelt med madlavning,
er uddannet eller selvlært kok.

Og hvad tiltrækker så de unge madglade og erfarne madlavere til FoodJam? De kvalitative interviews peger på fire
områder, som virker særligt tiltrækkende på gæsterne og adskiller FoodJam fra de øvrige (mad)tilbud på Roskilde Festival.
1)

At man selv skal lave maden

2)

At der ikke er opskrifter, men er plads og rum til at eksperimentere

3)

At der er et udvalg af friske råvarer af god, økologisk kvalitet

4)

At det er til en pris, der er til at betale
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Generelt er FoodJam en særdeles positiv oplevelse for gæsterne. Hele 97% har vurderet FoodJam som en meget god eller
god oplevelse. Derudover har 74% svaret, at det er meget sandsynligt at de vil anbefale FoodJam til andre. Det giver en
Net Promoter Score (NPS er en score for hvor loyale kunder er overfor en virksomhed) på 81. Det er en
tommelfingerregel, at en NPS på over 50 er ’fremragende’. Efter tre måneder er NPS faldet til 79, hvilket altså stadig er
’fremragende’ og en rigtig høj score.

FoodJam er en social madlavningsoplevelse
Deltagelse på FoodJam er en social aktivitet. Ingen af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen havde deltaget på
FoodJam alene. 88% deltog med venner, mens 12% deltog med en partner, med familie eller andre.
Kvalitative interviews peger på, at gæsterne opfatter FoodJam-oplevelsen som en god og anderledes social aktivitet, der
skaber et frirum fra de rammer festivalen ellers sætter. En social aktivitet, der ikke nødvendigvis involverer alkohol.
Samtidig skaber det et frirum, hvor det er tilladt at eksperimentere og udfordre sig selv. Endelig fortæller en deltager at
det er sjovt at blive udfordret og at det bør de to venner gøre mere sammen.
Figur 1 viser, at den sociale oplevelse giver mange af gæsterne ’lyst til at lave mere mad sammen med venner’ og
understøtter dermed beskrivelsen af den sociale FoodJam-oplevelse.
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Figuren viser, at selvom andelen er faldet, er der – efter tre måneder – stadig 59% af gæsterne, der angiver at de har fået
mere ’lyst til at lave mere mad sammen med venner’ pga. FoodJam.
FoodJam er med andre ord en social madlavningsoplevelse, som inspirerer gæsterne til flere tilsvarende sociale
madlavningsoplevelser, og skaber en blivende inspiration og lyst til at lave mad med vennerne.

FoodJam er en lærerig oplevelse, der udfordrer og inspirerer
gæsterne ift. råvarer
FoodJam giver for mange af gæsterne helt nye madlavnings- og måltidsoplevelser og gæsterne vurderer overordnet
FoodJam som en lærerig oplevelse. 78% ved 1. måling og 81% ved 2. måling har svaret, at FoodJam har været en lærerig
oplevelse. 8 ud af 10 gæster vurderer altså at FoodJam-oplevelsen har været lærerig – også efter tre måneder.

Det er særligt på råvarefronten at FoodJam er en lærerig, udfordrende og inspirerende oplevelse. Observationer og
interviews indikerer, at gæsterne ofte bliver udfordret og inspireret af de kulinariske vejledere til at vælge råvarer de ikke
kender i forvejen. En gruppe unge fortæller, at de havde svært ved at finde på hvad der skulle i deres salat, og den
kulinariske vejleder foreslog derfor glaskål. De kendte ikke glaskål i forvejen, men efter de smagte det, brugte de det i
deres salat og synes det smagte rigtig godt. De fortæller, at hvis de ikke havde fået lov til at smage glaskålen, havde de
valgt en mere velkendt råvare.
Overordnet angiver 33% af gæsterne, at de prøvede at bruge en råvare for første gang og 30% at de prøvede at bruge en
råvare de sjældent har brugt før. Figur 3 viser, at 62% af gæsterne mener at FoodJam har givet dem lyst til at prøve nye
råvarer og efter tre måneder er det stadig 59% af gæsterne, der mener sådan.
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Umiddelbart efter festivalen svarede en femtedel af de gæster, som havde prøvet en ny råvare for første gang til
FoodJam, at det var meget sandsynligt, at de vil prøve råvaren igen. Efter tre måneder viste det sig faktisk, at 38% af de
gæster, som havde prøvet en ny råvare for første gang, havde prøvet at bruge den igen i deres madlavning. Tallene
indikerer dermed, at FoodJam-oplevelsen skaber en blivende forandring hos gæsterne, i form af læring, inspiration og lyst
til at prøve nye råvarer.

Fisk og skaldyr udfordrer og inspirerer
Det er særligt brugen af fisk eller skaldyr som er ny og anderledes for mange FoodJam-gæster. Blandt de gæster, som
prøvede en ny råvare for første gang, var det i 7 ud af 10 tilfælde en fisk eller skaldyr. Det betyder at det samlet set var
23% af FoodJam-gæsterne, der ved FoodJam prøvede at lave mad med fisk eller skaldyr de ikke havde prøvet at lave mad
med før.
De kvalitative interviews peger direkte på, hvordan FoodJam gennem læring og inspiration kan få de unge til at spise
mere fisk. To deltagere fortæller, at når de laver mad med fisk derhjemme, er det normalt færdiglavet fiskefars de laver til
fiskefrikadeller, men ”det der med at filetere en fisk, det er en ret god kundskab at få med videre.” Nu, efter FoodJam,
skal de ”da igennem alle fiskehandlerens fisk.”
De kvalitative interviews peger desuden på, at gæsterne gerne vil gøre fisken ”mere interessant” ved at spice den op,
gøre den asiatisk eller på anden vis få den indarbejdet i den mad de normalt laver hjemme.
Overordnet angiver 32% af gæsterne ved første måling, at FoodJam-måltidet var meget anderledes eller anderledes end
den mad de plejer at spise. Ved 2. måling er dette tal dog steget til 40%. Figur 4 viser, at efter tre måneder har 9% af
gæsterne ofte lavet et tilsvarende måltid, 31% har lavet et tilsvarende måltid et par gange, 27% en enkelt gang, mens 34%
ikke har lavet et tilsvarende måltid efterfølgende. Hvorvidt man har prøvet at tilberede FoodJam-måltidet igen fordeler
sig jævnt ift. hvor anderledes FoodJam-måltidet var og ift. om man brugte fisk i madlavningen.
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Madlavningsteknikkerne forankres ikke i samme grad
Figur 5 viser en oversigt over de madlavningsfærdigheder, gæsterne fik i spil i løbet af deres jam-session. En stor del af
gæsterne har været med til at hakke grøntsager (78%), rense og skylle råvarer (66%) og tilsmage måltidet (63%).
Derudover har 25% af gæsterne fileteret en fisk.

Figur 6 viser, at ved første måling umiddelbart efter FoodJam, var 62% meget enig eller enig i, at FoodJam har inspireret
dem til at prøve nye madlavningsteknikker. Dette tal er ved 2. måling faldet til 35%. Sammenlignet med ’lyst til at lave
mad sammen med venner’ og ’lyst til at prøve nye råvarer’ ses her et markant fald mellem første og anden måling. Det
antyder, at hvor inspirationen til at lave mad sammen med venner og afprøve nye råvarer i høj grad forankres i gæsterne
og dermed har en mere blivende virkning, så er lysten til at prøve nye madlavningsteknikker mere flygtig og mindre
blivende. Det understøttes af, at ved 2. måling har blot 13% af gæsterne angivet at FoodJam har været med til at ændre
den måde de laver mad på. Dog skal det understreges, at efter tre måneder er der altså stadig mere end en tredjedel, der
mener at FoodJam har inspireret dem til at prøve nye madlavningsteknikker.
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En af de kompetencer, der særligt forbindes med madlavning, er evnen til at kunne tilsmage den mad man laver. En
fjerdedel af gæsterne vurderer kort efter FoodJam, at de har lært nye måder at tilsmage maden på og det gælder også
efter tre måneder. Omvendt mener omkring 4 ud af 10 at de ikke har lært nye måder at tilsmage mad – også efter tre
måneder.
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Opsamling
Analysen af FoodJam-oplevelsens virkning viser tre overordnede resultater:
1)

FoodJam er en social madlavningsoplevelse, der giver lyst til mere

FoodJam er i høj grad en social aktivitet – alle respondenter har angivet at de deltog på FoodJam sammen med andre – og
størstedelen vurderer at de har fået mere lyst til at lave mad sammen med venner – også efter tre måneder (selvom
andelen her er faldet en smule).

2)

FoodJam er en lærerig oplevelse, der udfordrer og inspirerer gæsterne ift. råvarer, særligt fisk

Overordnet set vurderer 8 ud af 10 gæster, at FoodJam har været lærerig – også efter tre måneder og omkring 6 ud af 10
gæster har fået lyst til at prøve nye råvarer – også efter tre måneder. Næsten 4 ud af 10 af de FoodJam-gæster der havde
prøvet en ny råvare for første gang har efter tre måneder angivet at de har brugt den igen i deres madlavning. Det
indikerer, at FoodJam-oplevelsen skaber en blivende forandring hos gæsterne, i form af læring, inspiration og lyst til at
prøve nye råvarer. Her spiller fisk og skaldyr en særlig rolle, da nye råvarer i 7 ud af 10 tilfælde udgøres af fisk eller
skaldyr.
3)

Madlavningsteknikker forankres ikke i samme grad

Derimod er oplevelsen med madlavningsteknikkerne mere flygtig og mindre blivende. Her er der sket et markant fald
mellem første og anden måling ift. om gæsterne er blevet inspireret til at prøve nye madlavningsteknikker. Det
understøttes af, at det ved 2. måling blot er 13% af gæsterne, der har angivet at FoodJam har været med til at ændre den
måde de laver mad på.
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