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Coronas påvirkning på ostekategorien

Syn på klima og bæredygtighed ift. ost

Hvordan den fremtidige udvikling vil se ud for kategorien

Mælkebaseret ost vs. plantebaseret

Sundhed som tema

Konklusioner og anbefalinger

Spørgsmål

Indhold



I perioden 2016-2019 kunne vi se at flere begyndte at 

tænke over dyrevelfærd, økologi og bæredygtighed

Spørgsmål: Hvilke af disse emner lægger du særligt vægt på, når du køber dagligvarer? Gerne flere svar:
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, base maj 2016 (1028) og maj 2019 (1029). Spørgsmål: Hvilke af disse emner lægger du særligt vægt på, når du køber dagligvarer? NB: Mulighed for flere svar. 



Så ramte Coronakrisen. Vi har aldrig tidligere, i nyere tid, oplevet 

kombinationen af økonomisk krise og sundhedskrise på samme tid 

+ #stayathome

+ klima/bæredygtighed fokus 



Så hvordan har det 
påvirket forbrugerne 
og hvordan vil det 
påvirke dem 
fremadrettet? 



Danskerne er delt i to ca. lige store lejre, når 

det kommer til bekymring ift. Corona
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Kilde: GFK, n=1680 | Q8: Tænk på Coronavirussen generelt: Hvor bekymret er du for Coronavirussen?
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De shoppere, der har været særligt bekymret for Coronavirus, har haft en 

anden købsadfærd. De har i endnu højere grad øget deres indkøb af 

rengøringsartikler, personlig pleje, fersk kød, mejeri og alkohol
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Kilde GFK, n=1680 | Q8: Tænk på Coronavirussen generelt: Hvor bekymret er du for Coronavirussen? Bekymret (n=884), Ikke bekymret (n=670)



Også når vi bryder ned på aldersgrupper kan vi se, at samme tendens gør 

sig gældende
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Corona suspenderer nogle af vores behov. Vi var tæt på 

selvrealiseringen, men nu er det vores sociale behov, tryghedsbehov 

og fysiske behov, der er i fokus. Et markant skifte…



I tal fra 2019, så vi en markant stigning i andelen af forbrugere, der 

definerede sig som flexitarer. I maj 2019 var det helt op til 12 pct. 

Denne andel faldt under Corona krisen men er siden steget lidt igen
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Hvor står ost og de 
mælkebaserede produkter, 
når det kommer til klima 
og bæredygtighed? 



Mere end 8 ud af 10 er fortsat villige til at ændre adfærd af 

hensyn til klima, miljø eller bæredygtighed
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Q6C: Har du eller kunne du finde på at ændre adfærd eller vaner af hensyn til klima, miljø eller bæredygtighed?

Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2019 (n=1553), august 2020 (n=1524).



I en ny undersøgelse prioriterer danskerne 35 forbrugshandlinger:

Spise mere frugt/grønt

Streame mindre

Køre mere med offentlig transport Flyve mindre kort- og mellemdistance

Spise mindre oksekød Købe nyt tøj mere sjældent
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Læse færre fysiske tryksager

Købe flere varer med minimal / ingen emballage

Købe flere økologiske fødevarer

Købe mindre udenlandsk kød

Grille mindre

Køre mindre i bil



Vi stiller tre vigtige spørgsmål:

Hvad kunne du MEST og MINDST selv forstille dig at gøre?

Hvor NEMT eller SVÆRT er det for dig at føre denne handling ud i 
livet i dagligdagen?

Hvor STOR eller LILLE BETYDNING har det, når det kommer til at 
skabe en positiv påvirkning på klima og bæredygtighed?



Dette ‘valgeksperiment’ skaber et ‘landkort’ 

med tre dimensioner:

Opleves som nemmere at 
udføre og har stor 

indflydelse på klima og 
bæredygtighed

Opleves som nemmere at 
udføre men har 

begrænset  indflydelse på 
klima og bæredygtighed

Opleves som sværere at 
udføre men har stor 

indflydelse på klima og 
bæredygtighed

Opleves som sværere at 
udføre og har begrænset 
indflydelse på klima og 

bæredygtighed

MEGET STOR 
BETYDNING

LILLE 
BETYDNING

LET AT UDFØRESVÆRT AT UDFØRE



Prioritering af de 35 forbrugshandlinger: 

Hvor står forbrugerne?

Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020 (n=1524). Punkterne indikerer hvor stor en procentdel, der har svaret ”Meget nemt” eller ”Nemt” på Q8 og ”Stor betydning” eller ”Meget stor betydning” på Q9 for den givende handling. Jo større boble jo 

mere kunne respondenterne forestille sig at udføre den givende handling.
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Segmentbeskrivelser

Segment 1
Mad med mening

”Segment 1” lægger særlig vægt 
på at leve naturligt og lokalt, når 
det kommer til de fødevarer, som 
de forbruger – især danske 
råvarer, økologi og begrænsning 
af madspild fylder meget. 

19%

Segment 2
Grønt-entusiasterne

”Segment 2” er en gruppe, der 
særligt er villige til at ændre  
adfærd i forhold til at spise 
mindre kød og flere grøntsager. 
De er tværtimod ikke særligt 
villige til at flyve eller streame 
mindre.

24%

Segment 3
De investeringsparate

”Segment 3” er villige til at 
foretage bæredygtige 
investeringer i boligen og 
investere i en elbil eller mere 
brændstoføkonomisk bil. 
Gruppen har til gengæld lav 
villighed til at spise mindre kød, 
flyve mindre eller ændre sine 
transportvaner.

22%

Segment 4
Transport-minimalisterne

”Segment 4” udmærker sig ved at 
være særligt villige til at ændre på 
sine transportvaner. Især 
flytransporten er de klar til at 
skære ned på.

14%

Segment 5
De mindre engagerede

”Segment 5” er den gruppe, som 
er mindst tilbøjelige til at gøre en 
stor indsats for at blive mere 
bæredygtige. Gruppen har ingen 
mærkesager, men er villig til at 
skrue ned for deres forbrug 
generelt. De er derimod ikke 
særligt villige til at forbruge 
mindre kød.

21%



Profilen på segmenterne varierer meget
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Lidt sat på spidsen vil segmenterne navigere 

forskelligt, når det kommer til ostekategorien
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Hvordan ser den 

fremtidige 

udvikling så ud?



Forbruget af komælk fortsætter med at være væsentligt større end 

plantebaseret alternativer, men forskellen bliver mindre år for år 

Kilde: Euromonitor 2020, Market Sizes, Drinking Milk Products in Denmark. Den stiplede linje er prognose.
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Når det kommer til markedet for mælkebaserede oste, forudsiges det 

til at stige med 6.000 ton fra 2019 til 2025
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Kilde: Euromonitor 2020, Market Sizes, Cheese in Denmark, Market sizes. Den stiplede linje er prognose.



En årsag til at mælkebaseret ost stiger kan bl.a. begrundes med, at 

en femtedel af de, der fravælger kød, erstatter det med ost
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Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer, august 2020 

Er der nogen af nedenstående fødevarer, som du erstatter dit kødindtag med?



Men også plantebaseret vækster. I 2019 var Danmark i top 5 over lande 

med flest veganske, mejeri-fri og plantebaserede oste. US og UK fører an

Kilde: Passport: ”Post-Dairy Era: The unstoppable rise of plant-based alternatives”, marts 2020



Hvordan er opfattelsen 
af mælkebaseret ost vs. 
plantebaseret ost blandt 
de danske forbrugere?



Generelt anses plantebaserede oste for at være mere bæredygtige end 

mælkebaserede oste. Det er især danskere under 35 år, som mener dette. 

Fire ud af ti danskere er dog i tvivl

7% 5% 16% 18% 14% 40%

Helt sikkert de mejeribaserede Mest de mejeribaserede Ingen forskel Mest de plantebaserede Helt sikkert de plantebaserede Ved ikke

12% 32%

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. 
Angiv på skalaen, hvilken du mener er mest bæredygtig.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base 927



Det er især de 18-25 årige, som mener, at plantebaserede oste er 

de mest bæredygtige. Også de 26-34 årige hælder til den retning

34%

24%
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Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base: 18-25 år=134, 26-34 år=139, 35-80 år = 654

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. Angiv på 
skalaen, hvilken du mener er mest bæredygtig.

+
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Når det kommer til indholdet af næringsstoffer er halvdelen af 

danskerne dog uvisse om, hvorvidt det er de mælkebaserede oste 

eller plantebaserede oste, som indeholder flest næringsstoffer

16% 14% 16% 4% 1% 49%

Helt sikkert de mejeribaserede Mest de mejeribaserede Ingen forskel Mest de plantebaserede Helt sikkert de plantebaserede Ved ikke

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. Angiv på skalaen, 
hvilken du mener indeholder flest næringsstoffer.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base 927



Størstedelen af danskerne mener, at de mælkebaserede oste smager 

bedre end de plantebaserede oste

48% 20% 6% 1%0%
25%

Helt sikkert de mejeribaserede Mest de mejeribaserede Ingen forskel Mest de plantebaserede Helt sikkert de plantebaserede Ved ikke

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. Angiv på 
skalaen, hvilken du mener smager bedst.

68%

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base 927



Den gode smag er den væsentligste årsag til, at størstedelen af 

danskerne spiser ost 
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Hvad er årsagerne til, at du spiser ost?

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base 651



Over halvdelen anser også mælkebaserede oste som 

værende de mest naturlige

38% 16% 14% 3% 4% 26%

Helt sikkert de mejeribaserede Mest de mejeribaserede Ingen forskel Mest de plantebaserede Helt sikkert de plantebaserede Ved ikke

54% 7%

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. 
Angiv på skalaen, hvilken du mener er mest naturlig.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base 927



Nogle plantebaserede oste har nogle udfordringer, når det kommer til naturlighed, 

smag og indhold

Smagen og teksturen i plantebaserede 
oste kan endnu ikke måle sig med det 
velkendte fra mejeriproducerede oste

Også når det kommer til at være ”clean
label” støder de plantebaserede oste ind 

i udfordringer ift. brug af sodium, 
konserveringsmidler mm

“Plant-based” claims have been key in other categories, but 
cheese is dominated by vegan and dairy free positionings. This 

may be related to the fact that plant-based cheese has not 
achieved the taste and texture of real cheese.”

- Passport, Post-Dairy Era: The Unstoppable Rise of Plant-Based Alternatives, 2020

Some of the more processed types of vegan 
cheese contain large amounts of refined oils, 

preservatives, color additives and sodium 
while being mostly void of substantial 

nutritional value.

- Healthline, A guide to Vegan Cheese: What’s the Best Dairy-
Free Option? December 2018



En tredjedel af danskerne finder de mælkebaserede oste sundest, 

men over en tredjedel er i tvivl

20% 14% 17% 8% 5% 36%

Helt sikkert de mejeribaserede Mest de mejeribaserede Ingen forskel Mest de plantebaserede Helt sikkert de plantebaserede Ved ikke

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. Angiv på skalaen, 
hvilken du mener er sundest.

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base alle=927. 
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Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base alle=927. 18-25 år=134

Nedenfor er angivet en række udsagn, der kan beskrive mejeriproducerede oste og plantebaserede oste. Angiv på skalaen, 
hvilken du mener er sundest



Og netop sundhed er et aspekt, som får nogle danskerne til at spise 

mindre ost i dag end for to år siden
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Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base 149

Hvad er årsagerne til at du spiser mindre ost i dag end for to år siden?



Det er i højere grad kvinder, som spiser mindre ost pga. sundhed, 

mens det for mænd mere skyldes smagen
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Mand

Kvinde

Hvad er årsagerne til at du spiser mindre ost i dag end for to år siden?

Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base mand=55, kvinde=94



Det er i højere grad de ældre danskere, som mener, at ost er en god kilde til kalk, rig på 

protein, og at det er sundt at spise meget ost. De yngre tilslutter sig i mindre grad årsagerne 
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Kilde: Epinion for Landbrug & Fødevarer august 2020. Base alle=651. 18-25 år=70, 26-34 år=84, 65-49 år=141, 50-64 år=177, 65-80 år=179 

Hvad er årsagerne til, at du spiser ost?



Sundhed er kommet yderligere i fokus, herunder 

hvordan man kan øge sin sundhed gennem kosten

Kilde: Epinion N=2008, juni 2020

Google, search: Corona
Global

Google, search: Anti inflammatory
Global

Google, search: Immune system
Global

Google, search: Vaccine
Global

26% 
af danskerne siger de efter krisen 
vil have mere fokus på egen 
sundhed. Spise sundere og dyrke 
mere motion topper listen

Kilde: Epinion N=2008, juni 2020

19% 
af danskerne siger de efter 
krisen vil have mere fokus på 
de nærmestes sundhed



Balanceret og 
forebyggende sundhed

Mere tid til ingenting
Gør det mig godt?

Afstresning

Søvn

Motion skal give velvære, ikke lidelse

Mad til glæde og gavn

Gør det mig glad?

Livsglæde 

Lykke

Forebyggelse

Hygiejne



Opsummering

På den store 
dagsorden 

omkring klima 
og 

bæredygtighed 
er ost og 

mejeriprodukter 
ikke umiddelbart 

de kategorier, 
der lige nu er 

mest udfordret

Mælkebaseret 
ost har en 
fremtid og 

forventes også 
at ville vækste i 

de kommende år

Dog finder især 
de yngste 

forbrugere, at de 
plantebaserede 

oste er mere 
bæredygtige. 
Fokuser på de 

unge forbrugere, 
da de adskiller 
sig fra andre 
forbrugere

Sundhed vil atter 
blive vigtigt, også 

pga. Corona. 
Især de yngste 

forbrugere ser de 
plantebaserede 

oste som 
sundere end de 
mejeribaserede. 

Skru op for 
kommunikation 

omkring 
sundhed og 

ernæring
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