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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 påvirker 
det forbrugerne 
fremadrettet? 



Flere vil fokusere på at spare 
pga. truet privatøkonomi
- f.eks. er private labels i stor 
vækst i detail



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



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

hensyn til klima, miljø eller bæredygtighed 1
4
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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

Efterisolere boligBruge brændeovnen mindre

Købe flere lokalproducerede varerKøbe færre plastikprodukter

Undgå madspild/planlægge måltiderne

Flyve mindre langdistance

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 for dig er 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%



Profil på Grønt-entusiasterne som segment

Segment 2 har en overrepræsentation af yngre kvinder fra hovedstaden

19%

Kvinder
58% 

Hovedstaden
48% 

Under 40 år
59% 

Flere:
Flexitar
Vegetar
Veganer



Profilen på segmenterne varierer meget og 

deres forhold til kød varierer også meget
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dog flest i 40-60 år

Hele Danmark
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Forbrugeradfærd 
under Covid-19
FØLELSER & ETISKE PRINCIPPER 

22



AT OVERKOMME

• Minimere og strække

• Nøjsomhed i fokus

• Konservativt mådehold

• Gensidig afhængighed

AT NYDE

• Optimere og effektivisere

• Succes i fokus

• Karriere og status

• Personlig udvikling

AT REKONSTRUERE

• Regulere og korrigere

• Forandring i fokus

• Ansvarlig ageren

• Globalt kollektiv 

1945+ 1990+ 2018+

Nød lærer nøgen 

kvinde at spinde!

Enhver er sin egen 

lykkes smed!
Less is more!

HUSMODEREN FORRETNINGSMANDEN IVÆRKSÆTTEREN

MANTRA

HELTEN

Hvor kommer vi fra?



AT OVERKOMME

• Minimere og strække

• Nøjsomhed i fokus

• Konservativt mådehold

• Gensidig afhængighed

1945+

Nød lærer nøgen 

kvinde at spinde!

HUSMODEREN

AT NYDE

• Optimere og effektivisere

• Succes i fokus

• Karriere og status

•

Personlig udvikling

1990+

Enhver er sin egen 

lykkes smed!

FORRETNINGSMANDEN

AT REKONSTRUERE

• Regulere og korrigere

• Forandring i fokus

• Ansvarlig ageren

• Globalt kollektiv 

2018+

Less is more!

IVÆRKSÆTTEREN

Hvor kommer vi fra?

AT NAVIGERE

• Indordne og rumme

• Forsigtighed i fokus

• Introvert/ekstrovert 

polarisering 

• Kollektiv distancering 

2020+

Det er ude af mine hænder!

STATSMINISTEREN



FIRE FØLELSER FÅR FAT!
- kødet kommer med nostalgi og beroligelse -

MODSTRÆBENDE ACCEPT

The show must go on

Nød lærer, nøgen kvinde at spinde!

Behov for bekræftelse 

FRUSTRATION

Jeg elsker min familie, men det ..

Hvornår slutter det mon?

Behov for fremtidsudsigter 

CHOK

Covid-19 - største krise siden WWII

Handlingslammelse og forvirring

Behov for tryghed

ANGST

Vaner brydes - uvished og uro

Medierne opdaterer konstant

Behov for ro og beroligelse



TRYGHEDS- OG 

OMSORGSSPISNING ØGES 

‘CORONAKILO’ 

#1
DET SOCIALE MÅLTID 

VENDER TILBAGE

FLERE HJEMMEMÅLTIDER

#2

TØMME FRYSEREN, KØBE 

NY TAKE AWAY, PRØVE 

MÅLTIDSKASSER

#3

FORTSAT FOKUS PÅ ETISKE 

PRINCIPPER SOM 

DYREVELFÆRD, KLIMA, 

BÆREDYGTIGHED, 

ØKOLOGI

#4
MÅLTIDSHVERDAGEN 

AFSPEJLER 

WEEKENDTRENDS

VILD EKSPERIMENTEREN 

ELLER KAPITULERING 

#5
MADNOSTALGI 

DEN GRØNNE BØLGE

UDESPISNINGENS 

GENKOMST

#6



REPERTOIRERETTER

✓Pasta med kødsauce, kylling, pølser

✓Lasagne

✓Pizza

✓Tapas

✓Pitabrød med fyld

✓Taco/Tortilla med fyld

✓Byg selv burgere

✓Frikadeller

✓Thai- eller wokretter

✓Boller i karry

✓Supper

✓Rugbrød eller surdejsbrød med pålæg/salater



CORONATENDENSER

• Kartofler (117), Ris (116) og pasta (109)

• Hakket kød (+25%) Kød (114)

• Salt (149), krydderier (147)

• Frostpizza (158)

• Rugbrød (114) og dåsemakrel (163)

• Æg (140), mælk (121)

• Mel (194), sukker (197), gær (187)

*Indekstallene er lånt fra Coop Analyse



Kødets prestige overføres til grøntsagerne



Hvordan ser 

fremtiden ud? • Vaner er vanskelige at ændre!

• En periode med øget fokus på sundhed – høj 

fødevaresikkerhed og monitorering af hele 

produktionskæden er alfa omega. Selvmonitorering 

& guruer med quick fix

• Brands, der kan ‘styrke’, ‘booste’, ‘opbygge’, 

‘beskytte’ og ‘forebygge’ vil opleve fremgang

• Genkomst af sociale måltider – skyldfølelsen 

erstattes af meningsfuldt samvær. Maden som 

katalysator for samvær



Hvordan ser 

fremtiden ud?

• Den etiske forbruger vil navigere efter lokale, 

danske og økologiske fødevarer – dansk er 

bedst, mest sikkert og sundt for os!

• Bæredygtighed er tilbage med fornyet kraft

• Den nye nostalgi finder alternative veje, der er 

tilpasset vores nye virkelighed fx i personificerede 

picnic kurve

• Naturen er helende og danskerne har lært at sætte 

pris på den igen under nedlukningen – naturens

spisekammer får øget betydning

• Food Service har muligheden for at sætte scenen 

på ny – danskerne vil underholdes i trygge og sikre 

rammer og have måltidsoplevelser ude af hjemmet

• Den grønne bølge fortsætter ført an af de unge  
31



Muligheder, der styrker danskernes måltider

• ‘Mindre er bedre’, nostalgi og veje til nøjsomhed skaber opmærksomhed!

• Grøntsagernes indtog på måltidsscenen udbygges – ny sundhed!

• Giv kødet sin prestige tilbage – vær opmærksom på SÆSON, DANSK og 
DYREVELFÆRD

• Madspildsløsninger skaber positiv opmærksomhed

• Gør det nemt for forbrugerne fremadrettet at foretage klimavenlige valg!

• Undlad at sammenblande forskellige etikker! Hold fokus!

• Vis, at forbrugerne kan have tillid til jer! Giv konkrete beviser!

• Gør gamle dyder moderne og digitale!



Tid til spørgsmål




