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18-25 år 26-34 år 35-49 år 50-64 år 65-80 år Total
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Under 300.000
kr./året

300.000-599.999
kr./året

Over 600.000
kr./året

Ønsker ikke at
oplyse

Total

Fakta: Fødevareusikkerhed i Danmark 

 

Hvad er fødevareusikkerhed? 

Fødevareusikkerhed kommer til udtryk som en forringet købekraft hos forbrugeren. Det kan defineres ud fra, 

om man har råd til at spise sig mæt hver dag, og om man har råd til at spise mad af en passende kvalitet 

(Bickel G et al, 2000). 

 

Fødevareusikkerhed i Danmark 

Et dansk studie fra 2017 viser, at omkring 5-10 % af husstandene på daværende tidspunkt var under et 

alvorligt økonomisk pres, og yderligere cirka 5 % led af decideret fødevareusikkerhed. Særligt personer i de 

laveste indkomstgrupper, enlige forsørgere og mennesker, der lever af overførselsindkomster, havde usikker 

adgang til mad (Lund TB et al 2017). Anden forskning peger også på husholdninger med børn, hvor 35 % 

har oplevet betydelig tilbageholdenhed eller fødevareusikkerhed, mens det i endnu højere grad gælder enli-

ge med børn, hvor 43 % har oplevet betydelig tilbageholdenhed eller fødevareusikkerhed (Nielsen, Lund 

m.fl. 2015). Også nyere forskning peger på en overrepræsentation af enlige når det gælder fødevareusik-

kerhed (Ditlevsen K et al, 2022).  
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Køber mindre mængder alkohol og sodavand

Køber mindre mængder slik, chips og snacks

Køber mindre mængder kød

Køber færre varer

Fravælger oftere økologi og dyrevelfærd

Køber oftere billigere alternative råvarer (fx…

Køber oftere billigere kød (fx svinekød fremfor…

Køber oftere datovarer

Køber oftere budgetvenlige varer
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Køber sjældnere takeaway

Laver oftere mad fra bunden, som de tidligere ville
have købt færdiglavet

Laver oftere hjemmelavet mad

Planlægger oftere måltiderne og laver madplaner

Har mere fokus på madspild og bruge madvarer og
rester
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http://www.oko.nu/

