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98 % af børnefamilierne spiser aftensmad  
hjemme sammen med familien. 

Aftensmåltidet er
familiens absolutte 

samlingspunkt

KAPITEL 1
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Mad og måltider spiller en stor 
rolle for alle mennesker. Men vores 
måltider har helt forskellig karak-
ter, og strukturen på dem afhæng-
er af hvor i livet – og hvor i landet 
– vi befinder os.

De tre hovedmåltider – morgen-
maden, frokosten og aftensmaden  
– er stadig dominerende i dagens 
Danmark. Det er måltider, som 
– for langt de fleste danskere – 
strukturerer hverdagen. Men de 
tre måltider har meget forskellig 
karakter.

Spørger man en dansker, hvad der 
er vigtigt i forbindelse med måltid-
et, vil han i mindst lige så høj grad 
fremhæve samværet omkring 
maden som det, at han bliver mæt 
og spiser noget, der smager godt1. 

Aftensmåltidet står frem som 
det mest sociale måltid og 
familiens absolutte samlings-
punkt, mens både morgenmad 
og frokost er måltider, hvor vi går 
mere på kompromis med det sociale 
og har en større variation i forhold til, 
hvem vi spiser sammen med. 

Hele 98 % af børnefamilierne 
spiser aftensmad hjemme og 
90 % med hele husstanden2. 
Det er måske en verdensrekord for 
et rigt, vestligt land. Vi investerer 
tilsyneladende i at spise sammen 
i familien i en ellers fragmenteret 
hverdag, hvor både børn og voksne  
ofte har travlt med hvert sit. 
Aftensmaden sikrer, at familien 
kan samles på i hvert fald det ene 
tidspunkt. Også i weekenden spiser 
de fleste aftensmad med den nære 
familie, selvom der her oftere også 
spises sammen med venner eller 
bekendte.

AFTENSMÅLTIDET ER FAMILIERNES  
VIGTIGSTE SAMLINGSPUNKT

FAKTA

I nordisk sammenhæng er dan-
skernes måltidsvaner  relativt 
strukturerede3.  Danmark skiller 
sig ud ved to meget  markante 
peaks mellem kl. 12-13 og 18-19, 
mens frokosten og navnlig af-
tensmåltidet er mere flydende i 
Norge, Sverige og især Finland.
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Frokosten er også et socialt måltid, 
men det er ikke typisk familien, vi 
er sammen med, men derimod dem, 
vi arbejder eller studerer sammen 
med. Man kan kalde frokosten 
for det institutionaliserede 
måltid; et måltid, der i høj grad er 
bestemt af ydre rammer, vi ikke 
selv er herre over. 

Ser vi på indholdet af  frokosten, 
må man slå fast, at den gode gamle 
madpakke, der har mere end 100 år 
på bagen4, fortsat lever. 

 Frokostmåltidet består for tre ud 
af fire på en typisk hverdag af den 
kolde madpakke/sandwich/smørre- 
brød. Kun 16 % spiser varm frokost5.

At de fleste selv må stå for deres 
frokost og smøre sig en madpakke, 
betyder ikke nødvendigvis, at fro- 
kosten opleves som ensformig. 
Hver fjerde6 vurderer deres frokost 
som meget varieret, og kun hver 
tiende mener, at den slet ikke er 
varieret.

FROKOST: MADPAKKEN LEVER OG HAR DET GODT

FAKTA

En tidligere undersøgelse, der 
sammenligner på tværs af 
årene, viser, at madpakken 
klarer sig stabilt7. Det viser 
sig også, at madpakken stadig 
består af den klassiske rug-
brødsmad (87 %) med en form 
for pålæg. Mænd har oftere 
rugbrød og kødpålæg i madpak-
ken end kvinder, mens kvinder 
oftere har frugt og grønt med 
end mændene.

1 Antropologerne & Coop, 2015 

2 Marketminds & Coop 

3 Lund, 2015 

4 Sørensen, 2009 

5 Landbrug & Fødevarer, 2014 

6 Marketminds & Coop, 2015 

7 Landbrug & Fødevarer, 2014
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DE TRE FORSKELLIGE 
MÅLTIDER

MORGENMÅLTIDET ER DET 
INDIVIDUELLE MÅLTID

Den enkelte er i centrum, kroppen  
og hjernen skal tankes op og for be-
redes til dagen.

Vi hægter os på verden.

Morgenmaden skiller sig ud som  
det mindst varierede måltid. Her er 
det tilsyneladende noget andet end 
variation, vi stiler efter.

FROKOSTEN ER DET 
INSTITUTIONELLE MÅLTID

Kollegerne skal mødes, og man 
deler sit praktiske og professio -
-nelle liv. 

Vi plejer det tvungne fællesskab. 

Frokosten er det næstmest  
varierede måltid på dagen.

AFTENSMÅLTIDET ER DET         
SOCIALE MÅLTID

Familien, tryghed, rummelighed  
og nærhed skal dyrkes. 

Vi plejer relationen til dem,  
vi holder af. 

Aftensmåltidet er det mest 
varierede måltid.

58 %
føler måltidet  

er varieret

15 %
føler måltidet  

er varieret

83 %
føler måltidet  

er varieret
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Vi spiser som sydeuropæere i weekenden  
– og følger først for alvor de kulturelt fastsatte 

spisetider, når vi får børn.

Vi er sydeuropæere 
i weekenden

KAPITEL 2
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De fleste danskere spiser morgen-
mad mellem kl. 7 og 9, frokost 
mellem kl. 11 og 13 og aftensmad 
mellem kl. 17 og 19 – uanset om de 
bor alene eller sammen med andre. 
Sådan ser det store billede ud, når 
man kigger på danskernes spisetider. 

Der er dog forskel på, hvor strin-
gent vi holder os til spisetiderne. 
Unge singler og par, som endnu 
ikke har stiftet familie, har en 
mere flydende måltidsstruktur 
end resten af danskerne og spiser 
oftere uden for de tre hovedmåltid-
er. Der er også en klar tendens til, 
at de unges måltidsdøgn generelt 
starter senere på dagen og først 
slutter ved  20-21-tiden om aftenen. 
Måltidsrytmen er altså rykket godt 
en time længere hen på dagen i 
forhold til den øvrige  befolkning.
 

SMÅ BØRN I HUSSTANDEN 
RYKKER HELE FAMILIENS 
MÅLTIDSDØGN

Helt anderledes ser det ud for de 
unge familier med børn under 10 år.  
Morgenmåltidet er for 42 % af disse  
spist inden kl. 7 på en typisk hver-
dagsmorgen. Når børnene bliver 
ældre, er der en tilbøjelighed til, at  
spiserytmen ændres, og at man igen  
kan tillade sig at spise lidt senere. 
Men rytmen bliver aldrig så flyd- 
ende, som i ungdomsårene. 

Karikeret kan man sige, at børn i 
familien vænner én til faste spise-
tider, og disse sidder fast, selvom  
børnene er flyttet hjemmefra. 
Ældre par er generelt dem, der har 
den mest strukturerede måltids-
rytme – både hvad angår morgen-
mad, frokost og aftensmåltid.

VORES MÅLTIDSDØGN ÆNDRER SIG GENNEM LIVET
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MÅLTIDSRYTME

 40+ Familier uden hjemmeboende børn
 Unge par uden børn

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-1 1-2

UNGE SPISER SENT OG  
SPREDT UD PÅ DAGEN  

– ÆLDRE HAR FASTE  
SPISETIDER

Mens par over 40 uden hjemme-
boende børn har tre faste  måltider, 

og kun spiser meget begrænset 
mellem dem, er de unge par uden 

børn mere flydende i deres måltids-
struktur. Kun aftensmåltidet ligger 

for alvor fast for de unge uden børn. 

Grafen viser andelen af målgruppen, 
som spiser i det pågældende tidsrum.
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I weekenderne bliver spiserytmen 
mere ”sydeuropæisk” for de unge 
singler og par og for børnefamilier 
med ældre børn. Man står senere 
op, spiser først morgenmad mellem 
kl. 9 og 11, og frokosten forskydes 
til at ligge mellem kl. 13 og 15, hvis 
den ikke springes helt over til fordel 
for et mindre mellemmåltid. Ligeledes 
rykker aftensmaden hen til mellem  
kl. 19 og 21 for mange. Anderledes 
ser det ud for småbørnsfamilierne, 
der spiser deres morgen- og aftens- 
måltid ligesom i hverdagen, mens 
tidspunktet for frokosten flyder lidt 
mere ud end i hverdagen. 

Spiserytmen i weekenden vidner 
om afslappede dage, hvor man 
måske lytter mere til kroppens 
behov end man følger ydre, fast satte  
rammer for spisetider. Dermed 
fortæller vores spisevaner måske 
også om et arbejdsmarked og en 
hverdag, der ikke er indrettet helt, 
som de fleste kunne tænke sig. Når 
vi er mere frie, vælger vi i hvert 
fald nogle andre spisetider.

VI SPISER SOM SYDEUROPÆERE I WEEKENDEN

1 Marketminds & Coop, 2015

11
KAPITEL 2



Frokost

M
orgen

m
ad

Aftenmad

HVERDAG

A
ften

sm

ad

M
o

rg
en

m
ad Frokost

WEEKEND

HVORNÅR SPISER VI?

I hverdagen starter måltidsdøgnet kl. 7,  
hvorimod det først starter kl. 9 i weekenden.
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I mere end fire ud af 10 husstande er det helt almindeligt, at 
TV’et deltager i aftensmåltidet, mens smartphones til gengæld 

er bandlyste. Ved morgenmaden ser det helt anderledes ud, 
der har vi behov for de medier, der kan koble os på verden.

Medier er sommetider 
velkomne ved bordet

KAPITEL 3
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Snakker med andreSnakker med andre

Ser TVSer TV

Hører radio/musikHører radio/musik

Bruger telefon/tabletBruger telefon/tablet

Bruger computerBruger computer

Læser (f.eks avis eller magasin)

26 %

43 %17 %

10 %18 %

6 %14 %

7 %10 %

18 %

61 %

HVILKE  
MEDIER BRUGES 

UNDER MÅLTIDET  
I HVERDAGEN?

MORGENMAD AFTENSMAD
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Mest udtalt er brugen af medier i  
singlehusstande, hvor særligt TV’et  
er tændt og kan være med til at give  
følelsen af at være i godt  selskab  
– ikke mindst til aftensmål tidet, som  
er dagens mest sociale måltid. 66 % 
af singler ser TV under aftensmål-
tidet på hverdage. Det betyder dog  
ikke, at fjernsynet er bandlyst i hus- 
stande med flere medlemmer. 32 %  
af familierne med børn over 
10 år har TV’et tændt under 
 aftensmåltidet på hverdage, 
mens tallet er lavest for familier 
med yngre børn, nemlig 18 %1. 

9 UD AF 10 VIL IKKE SE 
SMARTPHONES VED 
AFTENBORDET

Smartphones er ikke velkomne ved 
aftensmåltidet. I en undersøgelse 
fra 2015 gennemført af Market minds  
blandt 3.500 danskere over 18 år 
angiver 93 %, at de er helt  eller 
delvist enige i udsagnet.

Denne holdning er i særlig grad båret  
af de ældre generationer, men også 
blandt de yngre familier ses en 
tydelig tendens til at ville ”begræn-
se” forbruget af personlige digitale  
medier ved middagsbord et, for i 
stedet at sætte nærvær og snak  
med dem, der er i rummet, i centrum.  
Kun blandt unge singler er brugen 
af smartphones ved aftensmaden 
relativt høj. Det under streger, at 
aftensmåltidet er det sociale måltid 
– og derfor er personlige medier  
forvist, mens medier vi alle kan 
dele, f.eks. TV’et, er mere accepteret.  
 

MORGENMADEN ER  
DAGENS MEDIEMÅLTID

Morgenmåltidet bliver brugt til at 
koble os på verden, og derfor er  
medier en fast del af morgen ritu-
alet hos mange danskere. Måltidet 
er til gengæld ikke et socialt sam-
lings punkt på samme måde som 
aftens maden – kun 26 % fører en 
samtale under morgenmåltidet. 

Forbruget af medier er spredt på 
forskellige typer under morgen-
maden – radio, aviser, tv, tablets 
og smart phones er alle velkomne 
ved morgenbordet. Mens de ældre 
hører radio, er de yngre mere til 
tablets og smart phones.

TV’ET ER GODT SELSKAB, HVIS VI SPISER ALENE

1 Marketminds & Coop 2015 

2 Marketminds 2015

”Det er uhøfligt at benytte sin 
tablet eller smartphone ved 
middagsbordet”2. 
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93 %
Synes det er 

uhøfligt at bruge 
smartphone ved 

aftenbordet
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Kun 7 % af danskerne har ikke spist morgenmad en given dag.  
Der er lav variation fra dag til dag og mange spiser måltidet 

alene, men morgenmåltidet prioriteres alligevel højt i Danmark.  
Vi spiser ret ens i det meste af landet, men der er nye tendenser  

at spore i hovedstaden, som måske vil sprede sig.

Det er en skrøne, 
at morgenmaden 
ikke prioriteres1

KAPITEL 4
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Knap 90 % af danskerne spiser 
morgenmaden hjemme, men de 
spiser ikke nødvendigvis med dem, 
de bor sammen med. Halvdelen af 
danskerne spiser alene på en given 
hverdagsmorgen. Selv i husstande  
med børn under 18 år, er det 
udbredt at spise morgenmaden 
alene – det gør 39 %. Og blandt 
de børnefamilier, hvor man spiser 
sammen med andre, er det ikke 
nødvendigvis med  børnene, at det 
foregår – det gælder faktisk kun 
for 2 ud af 3 med børn. Lidt flere 
mødre end fædre spiser morgenmad  
med deres børn. Til gengæld er der 
flere mænd, der spiser morgen mad 
sammen med  kolleger. 

Måske nedprioriteres familiesam-
været ved morgenmaden til fordel 
for, at hele familien kan samles ved 
aftensmaden; én må tage hjemme-
fra tidligt, for at nå hjem igen i tide 
til at lave mad, evt. hente børn osv.  
Som det eneste segment priorite-
rer ældre par uden børn i høj grad 
sam været under morgenmåltidet.

MORGENMADEN SPISES OFTE ALENE,  
SÅ VI KAN SPISE SAMMEN OM AFTENEN
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3 ud af 4
spiser morgenmad 

hver dag.

Næsten

9 ud af 10
spiser morgenmad 

hjemme, men mange 
spiser alene.

Jo ældre man  
er, des mere holder 
man fast i morgen-
maden som et fast 

måltid.
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31 %

24 %

16 %

54 %

27 %

2 %

2 %

9 %

1 %

Alene

Hele husstanden

Dele af husstanden

Kolleger

Venner/anden familie

HVEM SPISER VI  
MORGENMAD MED?

 Familier med børn over 10 år
 Ældre par uden hjemmeboende børn
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Selvom mange har travlt om  
morgenen, tager man sig tid til 
sin morgenmad. To tredjedele af 
danskerne bruger mere end 10 
minutter på at spise morgenmad. 

FAMILIENS MEDLEMMER SPISER 
NOGET FORSKELLIGT – MEN DET 
SAMME DAG EFTER DAG 

I ca. halvdelen af de husstande, 
hvor der bor flere sammen, spiser 
husstandens medlemmer overvej-
ende noget forskelligt til morgen 
– en kan spise yoghurt, en anden 
brød, en tredje havregryn, osv1.   

Har vi muligheden for det, værd-
sætter vi altså tilsyneladende mu - 
ligheden for at kunne vælge indivi-
duelt. Selvom vi ikke spiser det 
samme i hele familien, spiser den 
enkelte ofte det samme dag efter dag.  

Danskerne vurderer morgenmåltidet  
som det absolut mindst varierede  
måltid på dagen. På en skala fra 
1-10 giver halvdelen morgenmaden  
”bundkarakter”, når det gælder 
graden af variation. Men de fleste 
synes tilsyneladende det er fint. 
Kun hver sjette giver udtryk 
for, at de gerne vil spise mere 
varieret om morgenen.  
Det gælder navnlig de yngre og 
dem med børn i husstanden. 

TO UD AF TRE BRUGER MERE END  
10 MINUTTER PÅ MORGENMADEN

6 ud af 10  
drikker kaffe på en  
hverdagsmorgen:

 Kaffe: 60%
 Vand: 34%
 Mælk: 17%
 Juice: 16%
 Te: 12%

Top 5 
Ingredienser i morgenmaden 

på en hverdag:
 

 Brød/boller:  33%
 Ost:  29%
 Syrnede mælke - 
 produkter:  22%
 Rugbrød:  17%
 Havregryn:  16%
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Brød, ost, syrnede mælkeprodukter  
og kaffe – lyder det bekendt? Det er  
i hvert fald sådan en typisk morgen-
mad ser ud i de danske hjem. Der er  
stor lighed på tværs af landsdele, 
husstandstyper og aldersgrupper 
i forhold til, hvad morgenmaden 
indeholder. Jo højere alder, desto 
mere udbredt er det dog at spise 
rugbrød, ost og marmelade. 

Fridage og weekender skiller sig ud 
ved, at danskerne her spiser flere 
forskellige ting og laver flere ting 
fra bunden. Røræg, hjemmebagt
brød og pandekager er noget, 
man i højere grad laver, når 
man har fri.
 
Weekenden er desuden kendetegnet  
ved, at vi her giver os selv lov til 
at gå lidt på kompromis med sund-
heden. Når der købes brød til 

morgenmad på hverdage, er det 
således 24 %, der svarer, at sund-
heden er blandt de fem vigtigste 
kriterier for købet, mens det kun 
gælder 16 % på weekenddage. Her 
er stadig plads til wienerbrød på 
morgenbordet!

SKYR EROBRER LANDET

Ofte kigger man på tendenser i  
hovedstaden og blandt yngre 
for brugere, hvis man vil have en 
idé om, hvordan forbruget i hele 
landet kommer til at udvikle sig. 
Skyr er det mest  markante 
eksempel på en tendens, der  
har bredt sig hastigt fra 
København til resten af landet, 
siden det dukkede op som nyt 
produkt på hylderne i 2006.

MERE OVERSKUD OG MINDRE SUNDHED I WEEKENDEN

22
KAPITEL 4



Måske er den seneste kaffetrend ved 
at brede sig på samme måde som 
skyr? De fleste danskere drikker 
alm in de lig filterkaffe til morgen-
maden, men en voksende gruppe 
har taget kapselkaffen og de små 
maskiner til sig. 10 % af køben havn-
erne fore trækker i dag deres kaffe i 
kapsler, mens ingen andre landsdele 
kom mer over 5 %. Endnu en tendens 
under udvikling er gluten fri pro duk - 
ter, som også langt oftere findes på 
københavnernes morgenbord end i 
resten af landet.  

Grafen til højre viser, hvor mange 
procent af forbrugerne, der drikker  
den pågæld ende type kaffe om 
morgenen.

VIL KAPSELKAFFEN  
FØLGE I SKYRS FODSPOR?

40 %

17 %

9 %

6 % 6 %
4 %

Instant kaffe

Filterkaffe

Kaffeautomat

Stempelkande

Kapselkaffe

Espressokaffe

HVILKEN TYPE KAFFE DRIKKER  
DANSKERNE OM MORGENEN:
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Mange morgenmadsprodukter 
klarer sig nogenlunde stabilt, når 
man ser på salgstallene over de 
seneste 10 år. Især salget af ost og 
yoghurt er dog steget, men ikke i 
nær samme grad som den berømte  
skyr. Klassikeren havregryn, der 
ellers prises for sine kostfibre og 
lave sukkerindhold, har oplevet et  
fald på 18 % siden 2010, hvor salget  
toppede. Måske har vi skiftet havre - 
 grynene ud med skyr?

2011 2013 2015

6.934.000 stk.

6.679.000 stk.

6.050.000 stk.

HAVREGRYN
Antal solgte pakker i Coop

2011 2013 2015

607.000 stk.

4.682.000 stk.

12.024.000 stk.

SKYR
Antal solgte bægre i Coop

HAVREGRYN SLÅET  
TILBAGE AF SKYR?
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MORGENMADEN  
KORT FORTALT

DET INDIVIDUELLE MÅLTID:

Mange spiser morgenmad alene.

Vi spiser ikke det samme til  
morgenmad i husstanden.

Vi bruger mange medier  
under morgenmaden.

HURTIG OG UVARIERET:

Morgenmaden er hurtigt overstået 
– men 2 ud af 3 bruger dog over  
10 minutter på den. 
 
Der er meget lav variation  
i morgenmaden. 
 
Vi spiser det samme på tværs af 
geografi og alder. 

TENDENSER OG 
HØJDESPRINGERE:

I København og omegn er 
 filter kaffe på tilbagetog. 
 
Salg af kaffekapsler og hele  
bønner stiger især i København. 
 
I hele landet er skyr den  
absolutte højdespringer.
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UNGE 
SINGLER:

FAMILIER MED  
ÆLDRE BØRN:

(MIN. 10 ÅR)

UNGE PAR:
(PRÆFAMILIER)

ÆLDRE PAR  
UDEN BØRN:

MÅLTIDSVANER GENNEM LIVET

 FAMILIER MED  
SMÅ BØRN:

ÆLDRE  
SINGLER:

SPISER NÅR DE HAR LYST

- Bruger i høj grad medier under aftensmåltidet.
-  De eneste, som inviterer smartphones  

med ved bordet.

1/3 HAR TV’ET KØRENDE UNDER AFTENSMÅLTIDET

- Tager mange hensyn.
-  Tager mindre hensyn til kræsenhed end dem med yngre børn. 
- Opløser de faste spisetider lidt i weekenden. 
- Spiser sjældent morgenmad sammen, men oftest aftenmad.

SER MINDST TV UNDER AFTENSMÅLTIDET

- Tager særlige hensyn til kræsenhed. 
- Spiser på helt faste tidspunkter – også i weekenden. 
- Spiser sjældent morgenmad sammen, men altid aftensmad. 
-  Er det segment som prioriterer at tale med hinanden  

under måltidet højest

DERES SPISERYTME ER DEN, DER LIGNER DET  
SAMLEDE GENNEMSNIT FOR DANSKERNE MEST 

-  Har for de flestes vedkommende TV’et tændt  
under aftensmaden – det giver fornemmelsen  
af at spise i godt selskab.

SPISER SJÆLDENT MORGENMAD MED HINANDEN

- Tager mange særlige hensyn til hinanden. 
- Spiser ca. en time senere end gennemsnittet.

SPISER OFTE MORGENMAD SAMMEN

- Holder de faste spisetider (også i weekenden).
-  Tager færre særlige hensyn end den gennemsnitlige  

dansker, men flere til sygdomme eller allergier.

1 Kapitlet baserer sig på Coop (2015) morgenmadsstudie. 
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Danskerne køber ind ofte og jævnt fordelt henover ugen.  
Vores bonner afslører, at vi er dårlige til planlægning – eller 

måske holder vi bare af det mentale frirum, som en tur  
i supermarkedet kan være. 

Vi planlægger ikke  
daglig vareindkøb grundigt

KAPITEL 5
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I gennemsnit køber vi danskere  
ind 3 gange om ugen. I de fleste  
husstande er der mere end én person,  
der køber ind, så det samlede antal 
indkøb for husstande med flere 
personer er endnu højere. 

De cirka tre indkøb er nogenlunde  
jævnt fordelt over ugen1. Fredag og 
lørdag ligger lidt over gennemsnit-
tet, mens søndag ligger ca. 20 %  
under. Mellem mandag og torsdag  
topper indkøbsaktiviteten kl. 16-18,  
hvor mere end en fjerdedel af dagens  
bonner udstedes, mens dan korte-
ne om fredagen allerede begynder 
at gløde kl. 15. Om lørdagen sker det 

mellem kl. 12 og 14. Søndag skiller  
sig også ud ved at have en mere 
jævn fordeling af kundeantallet 
henover dagen. 

Mønsteret afviger ikke stort fra det,  
der var gældende inden libera lise-
r ingerne af lukkeloven, bortset fra 
at søndag med tiden er blevet 
en forholdsvis stor indkøbsdag. 
Få kunder benytter sig af muligheden  
for at handle om aftenen, så døgn-
supermarkeder i hver en by har 
lange udsigter.

VI KØBER IND 3-4 GANGE OM UGEN
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MANDAG  
 - TORSDAG

mellem kl. 16 -18
FREDAG   

mellem kl. 15-18

LØRDAG  
mellem kl. 12-14

SØNDAG
 er den jævnt fordelt

Lørdagsindkøb ligger tidligere end 
resten af ugens indkøbs ture, og det 
er stadig et fåtal af danskerne, der 
udnytter de lange åbningstider til 
sene aftenindkøb.

HVORNÅR TOPPER  
INDKØBSAKTIVI TETEN
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Med så frekvente besøg i supermar-
kederne er det ikke overraskende, 
at de fleste besøg har til formål at 
vælge aftensmaden til samme dag, 
og måske dagen efter. 29 % af de 
indkøb der foretages er hver-
dagsindkøb – dvs. indkøb, som er 
målrettet et måltid, og som derfor 
indeholder en del forskellige typer 
af varer, men ikke alle. 

Mange supermarkeder har i dag 
egen bagerafdeling og kiosk. Disse 
bliver flittigt benyttet, og ikke altid 
i forbindelse med en længere  tur i  
selve ”hovedbutikken”. Hele 24 %  
af de indkøb der foretages, er ind-
køb, som primært eller udelukkende  
finder sted i et af disse sær lige 
butiksområder, eller som kun inde-
holder varer fra én kategori i butik-
ken, dvs. f.eks. brød eller mejeri-
varer. At tallet for enkelt- kategori 
køb er så højt, kan både vidne om 
supermarkedernes ud videde rolle, 
som både lokal kiosk og bager, samt  
om en lav grad af planlægning. 
Man smutter måske i supermar-
kedet for kun at købe rugbrød og 
smør, fordi man havde glemt det til 
madpakken. 

VI HAR SEDDEL MED, MEN  
LADER OS IKKE STYRE BLINDT

2 ud af 3 forbrugere bruger altid 
eller for det meste en indkøbsseddel  
skrevet på papir, når de handler 
dagligvarer. Men generationsfor-
skellen er tydelig: 74 % af forbrugere  
over 55 år bruger altid eller for det 
meste indkøbsseddel, mens det 
kun gælder for 53  % af forbrugere 
under 35 år. De vælger til gengæld 
10 gange oftere end de ældre kunder  
at notere listen på deres telefon 
frem for på en lap papir.

Selvom flertallet af kunder har en 
indkøbsseddel med, har vi ikke  
nødvendigvis besluttet os for aftens - 
maden på forhånd. Kun 12 %  
an  giver, at de altid ved, hvad 
de vil købe ind til aftensmad, 
før de bevæger sig ind i super-
markedet. Så sedlen styrer os 
ikke blindt og der er rigelig plads 
til at lade sig inspirere af udvalget2.

DE FLESTE TURE I SUPERMARKEDET  
SKAL SKAFFE AFTENSMADEN TIL SAMME DAG
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18 %

28 %

13 %

24 %
ENKELT KATEGORI 

      Indkøb i én afdeling, f.eks. frugt og grønt eller bageren. 
Suppleringskøbeller kiosk- og bagervarer. 

TILBUDSJÆGER 
Målrettet indkøb efter tilbud,  

man f.eks. har set i tilbudsavisen.

HVERDAGSINDKØB 
Indkøb til aftensmaden samme  

aften og næste morgen

STORKØB 
Indkøb til flere dage og af  

mange forskellige typer varer.

Danskerne køber ofte ind. De fleste shoppingture er hverdagsindkøb til samme dag, 
og kun en mindre del er storkøb til flere dage. Langtidsplanlægning er tilsyneladende 
ikke noget, mange praktiserer 3. 

SHOPPINGTURE
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I langt de fleste tilfælde køber 
danskerne ind alene. Men det sker, 
særligt i weekender, eller når man 
er sammen med børn, at man køber  
ind med andre. Et observationsstu-
die gennemført med 36 danskere  
under deres indkøbstur viser, at 
selv om man handler sammen, er 
købs beslutningerne for de enkelte  
varer i butikken overvej ende en 
individuel proces. 

Både for dem, der handler alene, 
og dem, der gør det sammen med 
andre, virker indkøbssituationen 
som en slags frirum, hvor man er 
lidt i sin egen verden og ikke inter-
agerer socialt. Når to voksne 
følges, bliver  købsopgaverne 
delt op, og parterne mødes stort 
set kun, når der skal lægges varer i 
kurv eller vogn. 

Fællesindkøbene synes at være 
mere drevet af praktik end ønsket 
om en egentlig fælles aktivitet. 
Undtagelser opstår primært, når 
der er tale om indkøb til  særlige 
fælles begivenheder (f.eks. en fa - 
miliefest eller en grillaften med 
venner) eller indkøb, som bliver 
foretaget for at imødekomme en 
bestemt persons ønsker. I disse 
situationer taler man typisk 
sammen om de enkelte valg.

INDKØBET ER EN PAUSE I HVERDAGEN 

33
KAPITEL 5



Indkøb af mad og madlavning har 
historisk været noget, kvinderne i 
husstande med flere voksne havde 
det primære ansvar for, men det 
har ændret sig: 

2 ud af 3 kvinder svarer i en under-
søgelse blandt mere end 2.400 mænd  
og kvinder i fast parforhold, at det 
er dem, der enten udelukkende 
eller overvejende står for indkøb ene  
derhjemme, men flere mænd end 
kvinder oplever, at opgaverne vedr. 
indkøb er mere ligeligt fordelt 
mellem dem4. 

Når det handler om madlavningen, 
tager mændene også et vist ansvar, 
men kvinderne er fortsat foran på  
dette punkt: Knap halvdelen af 
husstande med mere end én voksen 
svarer, at det oftest er kvinden, der 
laver mad, kun hver fjerde siger,  
det er oftest er manden5.  

MÆNDENE HALER IND PÅ KVINDERNE  
– I HVERT FALD IFØLGE DEM SELV

1 Baseret på tal fra SuperBrugsen-kæden 

2 FDB analyse, 2011 

3 Coop, 2015c 

4 Coop, 2013 

5 Yougov, 2014
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Valg af butik –  
discount eller nethandel?

Danmark er velsignet med flere supermarkeder end de fleste  
andre lande. Vi har flere kvadratmeter butik pr. kunde end vores 

naboer. Men hvad skal der til, for at folk vælger nye indkøbssteder?

KAPITEL 6
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Der ligger nogle helt basale kriterier  
til grund for vores valg af indkøbs-
sted. Indkøb skal være noget, 
der kan klares hurtigt og nemt. 
Den fysiske nærhed til butikken 
har derfor størst betydning – cirka 
hver tredje peger på, at butikken, 
som det allervigtigste, skal ligge 
tæt på hjemmet. At man kender 
butikken og hurtigt kan finde sine 
varer, spiller en næsten lige så 
vigtig rolle, mens tilbud og stort 
udvalg af discountvarer kommer 
lige efter. 
 
Som en konsekvens af forbrugernes  
præferencer har mange detailkæder  
konkurreret om netop nye placer-
inger til discountbutikker frem for 
for eksempel at etabl ere  butikker 
med bredere sortiment. Spørgsmålet  
er, om blandt andet Coops forøgede 
vægt på madkvali tet og økologi kan 
vende denne trend.

HVER FEMTE KØBER JÆVNLIGT 
IND TIL AFTENSMAD I FLERE 
BUTIKKER

Hver femte dansker besøger ofte 
eller altid mere end én dagligvare-
butik under samme indkøbstur til 
aftensmåltidet, og kun hver tiende  
gør det aldrig. Jo ældre man er, 
desto hyppigere køber man ind 
flere steder. 

Måske har de yngre mere travlt, 
når der skal købes ind, eller måske 
laver de stadig mere simpel mad, 
mens de midaldrende og ældre stil-
ler flere krav til maden og madlav-
ningen og er villige til at bruge ekstra  
tid på at finde præcis de varer, de 
har brug for. Samtidig ved vi, at 
flere i den ældre del af befolkningen  
læser butikkernes tilbudsaviser og 
shopper efter, hvor de finder de 
bedste tilbud3 – hvilket kan føre til  
besøg i flere forskellige butikker, for  
at ikke at føle sig ”snydt” på prisen.  

EFFEKTIVITET ER VIGTIGERE END STORT UDVALG

FAKTA

Discount vinder frem  
– mere for pengene: 

Discountbutikker har mellem  
2007 og 2015 øget sin andel  
af den samlede dagligvare-
omsætning fra 28 til over 
40 %1. Supermarkederne 
opleves dog fortsat at have 
et klart bedre udvalg – men 
discountbutikkerne leverer 
omvendt et bedre forhold 
mellem pris og kvalitet,  
mener forbrugerne2.
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Nærhed/at butikken ligger tæt på mig

Jeg kender butikken/kan hurtigt finde mine varer

Stærke slagtilbud

Stort udvalg af discountvarer

Stort udvalg af økologi

Butikken inspirerer mig

Stort udvalg af specialvarer

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 1. prioritet 
 2. prioritet 
 3. prioritet

PRIORITETER FOR VALG  
AF INDKØBSSTED
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4     5
har aldrig prøvet at 
købe dagligvarer på 

internettet

ud 
af
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Knap 4 ud af 5 har aldrig prøvet at  
købe dagligvarer på internettet, og  
blandt det mindretal, der har prøvet  
det, er det for langt de fleste kun 
sket enkelte gange.

Der er givetvis flere barrierer, der 
står i vejen for en bred udbredelse   
af dagligvarehandlen på nettet.  
En overset barriere kan være, at vi 
ikke får mulighed for den pause i 
hverdagen, som vi opnår i de fysiske  
butikker, hvis vi handler på nettet. 
En anden barriere er, at netbutik-
kerne ”kræver” at vi er mere struk-
turerede og bedre til at planlægge 
indkøbene flere dage frem, end vi 
egentlig er. Vi er vant til at lade os  
inspirere til aftensmaden i butikken 
på den pågæld ende dag. 

Omkostninger til udbringning har  
også betydning for udbredelsen.  
Vi ser, at småbørnsfamilierne, særligt  
i hovedstadsområdet, er de hyppigste  
shoppere af dagligvarer online, selv - 
om de har et stort udvalg af fysiske 
butikker i nær heden. Sandsynligvis  
fordi udbringningsmulighederne er 
bedre i byerne og omkostningerne 
står bedre i forhold til den service, 
internetsupermarkederne yder 
denne travle kundegruppe.

Det bliver interessant at se, om den 
første landsdækkende  onlinehandel, 
coop.dk/mad, formår at brede online  
dagligvare-handel ud til hele landet  
og levere et miljø, der opfylder be - 
hovene for inspiration og frirum og 
samtidig kan hjælpe de – tilsyne-
ladende – ret ustrukturerede 
danskere på vej, så online handel 
kan vinde indpas i hverdagen hos 
flere mennesker de kommende år.

 

VI HAR IKKE TAGET ONLINEHANDEL TIL OS, NÅR DET GÆLDER 
DAGLIGVARER, MEN MÅSKE STÅR VI FORAN ET GENNEMBRUD

FAKTA

Blandt familier med små 
børn er det kun 71 %, der aldrig 
har prøvet online dagligvarehan-
del – i hele befolkningen er det 
hele 79 %.

FAKTA

En variant af online shoppingen 
er konceptet med måltids-
kasser, hvor ingredienser og 
opskrift til et helt måltid (eller 
flere) leveres til døren. Også her 
er der opadgående tendenser at  
spore: Netbutikker som ”Ret 
nemt” og ”Aarstiderne” har 
oplevet omsætningsfremgang i 
flere år4.
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Samtidig med den adstadige vækst 
i dagligvarenethandlen er der ifølge  
Danmarks Statistik sket en nær-
mest eksplosiv vækst i antallet 
af gårdbutikker, fra 1214 regi-
strerede gårdbutikker i 2007 til 
2294 gårdbutikker i 2013. Vi kan 
derfor ikke konkludere, at fremtiden  
bare er mere digital. Snarere kan 
man se en tendens til, at vores 
dagligvareindkøb spredes mere, og 
det klassiske supermarked i frem-
tiden kommer til at konkurrere  
med flere andre kanaler om for -
brugerens indkøb. Både digitale 
kanaler, som kan spare tid, og fysi-
ske butikker og gårdbutikker, som 
tilbyder flere oplevelser og mere 
autenticitet, end supermarkederne 
typisk leverer i dag.

Forbrugernes øgede interesse for 
autenticitet og lokalt producerede 
produkter er dog ikke gået daglig-
varehandelens næser forbi. Et stig-
ende antal lokalt producerede varer 
finder vej til supermarked erne, som  
oplever at den gode og nærværende 
historie om varerne og et tættere 
forhold til lokale producenter giver 
værdi forretningsmæssigt. Partner-
skaber med mindre producenter 
opdyrkes f.eks i Coop og er med til 
at sikre leverancer af lokalt produ-
cerede eller forarbejdede varer og  
en hurtigere produktudvikling, fordi  
producent og forbruger bringes 
tættere på hinanden.

GÅRDBUTIKKER VINDER OGSÅ FREM

FAKTA

I Coops butikker findes i dag  
ca. 700 lokale varer, men fordi 
de er lokale, er mange af dem 
kun i få butikker. 

1 GFK, 2015 

2 Coop, 2015a 

3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2014 

4 Fødevarewatch, 2014

40
KAPITEL 6



Vi skal tage stilling  
 på få sekunder

Helt ned til 2 sekunder bruger vi på hver vare, når vi står i supermarkedet1.
På den korte tid, skal emballagen fortælle os, hvad vi kan forvente af varen.

Emballagens visuelle sprog er tilsyneladende universelt og let forståeligt  
– elementerne tolkes ens og leder os på vej i supermarkedet.

KAPITEL 7
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De fleste indkøbsture varer kun 
kort tid. 32 % af indkøbene er over - 
stået inden for 10 minutter, og kun  
15 % af vores ture til et super marked  
tager længere end 25 minutter fra 
indgang til der er afregnet i kassen. 
Det er åbenlyst, at der under de 
rammer er behov for en pragmatisk 
tilgang til valget af varer. Tiden 
tillader ganske enkelt ikke, at der  
læses indholds deklarationer eller  
nærstuderes detaljer på embal-
lagerne. Vi har brug for at navigere 
hurtigt, for at kunne fylde kurven 
på 10 minutter.

Mindre end 5 minutter

5-10 minutter

10-15 minutter

15-25 minutter

Mere end 25 minutter

24 %

29 %

24 %

15 %

8 %

DET TAGER KUN  
5 MINUTTER...

SÅ LANG TID BRUGER 
DANSKERNE PÅ EN TUR  

I SUPERMARKEDET2:
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EMBALLAGEN SKAL PÅ FÅ SEKUNDER  
SKILLE FÅRENE FRA BUKKENE

Emballagens udfordring er, at de 
handlende går efter vidt forskellige 
produktegenskaber. Nogle går efter 
det billigste, andre går efter det 
sundeste, det mest smagfulde eller 
økologiske, osv. Og forbrugerne er 
ikke nødvendigvis konsekvente i 
deres prioriteringer. Når de bevæger 
sig på tværs af varekategorier, kan 
de sagtens have forskellige prioriter-
inger. Selvom man f.eks. køber de 
billigste grøntsager og det billigste 
toiletpapir, kan man godt vælge den 
dyreste leverpostej, fordi man netop 
her oplever, at det har særlig værdi 
for en selv eller familien. Derfor skal 
emballagen hurtigt kunne lede 
kunderne på rette spor. 

På næste side ses eksempler på de 
emballagevirkemidler, som kunder-
ne i vores kvalitative undersøgelse 
reagerer ekstra stærkt på i deres 
læsning af produktegenskaber – og 
de associationer, som virkemidlerne 
skaber. De varierer fra varekategori 
til varekategori, og derfor kan dét, 
som virker på en mælkeemballage, 
ikke nødvendigvis overføres til at 
have samme effekt på f.eks. en 
brødemballage. 

Uanset om vi er til discount eller 
økologi, deler vi samme visuelle 
sprog, når vi ”læser” emballagerne. 
Dog skal man huske på, at alle 
virkemidler både kan understøttes 
eller overskygges af f.eks. varemær - 
ker eller regulerede mærker, der 
oftest er endnu stærkere i deres 
symbol sprog.

EN LILLE SMULE VILDLEDNING  
ER ACCEPTABEL

Stort set alle respondenter i 
undersøgelsen føler sig godt 
hjulpet af emballagerne i valget 
af fødevar erne. Når de har betalt 
for varen og er på vej ud af butik-
ken, føler de sig grundlæggende 
trygge ved, at de har fundet den 
vare, der bedst lever op til deres 
krav og ønsker. De er rationelt klar 
over, at såvel billeder som indtryk 
baseret på emballageudtrykket m.v. 
kan være ”vildledende” i forhold til 
et produkts reelle oprindelse og 
indhold. Men dette accepteres, uden 
at det smitter negativt af på deres 
opfattelse af de undersøgte varer  
og brands.

1 Clement, 2007 

2 Coop 2015c

FAKTA

En emballages succes afhænger 
af, om den på få sekunder er 
i stand til klart og entydigt 
at kommunikere, hvad vi kan 
forvente af produktet og prisen.
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SÅDAN AFKODER  
VI EMBALLAGER

BILLEDER OG TEGNINGER AF 
NATUR (PLANTER, BLOMSTER) 

 Skaber associationer til autentiske  
/gammeldags landbrug

 God smag, langsommelighed  
(i mod sætning til masseproduceret 
industriprodukt)

Renhed/sundhed

BILLEDER OG TEGNINGER  
AF DYR, SOM GÅR FRIT 

 Skaber associationer til  
autentiske/gammeldags landbrug

God smag, langsommelighed  
(i mod sætning til et masseprodu-
ceret industriprodukt)

Dyrevelfærd

PAPIREMBALLAGER (OG  
BRUNE PAPIRIMITATIONER)

 Skaber associationer til autenti ci- 
tet/specialforretningen eller den 
gammeldags købmand, bager, 
grønthandler, slagter

 Omsorg for og værdsættelse  
af fødevarerne

 Individuel behandling, mindre  
mængder, men bedre kvalitet

Uanset om vi er til discount eller 
økologi, deler vi samme visuelle 

sprog, når vi ”læser” emballagerne.
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BILLEDER AF UFORARBEJDEDE 
RÅVARER SAMT 
SERVERINGSFORSLAG

Uforarbejdede og friske råvarer 
skaber jord-til-bord associationer  
= friskhed og sundhed

Serveringsforslagene skaber inspi-
ration og ser velsmagende ud

FORTÆLLINGER (BILLEDE, TEKST, 
NAVN) OM LOKALT PRODUKT

Skaber associationer til autentiske/
gammeldags landbrug

Kvalitet, sæson og ny nordisk  
madlavning. 

Producenter med samvittighed og 
interesse i lokalsamfundet

HVID BAGGRUND, SIMPLE 
FARVER UDEN OVERGANGE 
OG BEGRÆNSET SKRIFTLIG 
INFORMATION

Store ensfarvede flader signalerer  
lav pris/discount

Designet er simpelt – der er ikke 
brugt penge på det

Ingen superlativer eller storytelling  
= et helt ordinært produkt uden 
noget ekstraordinært

SÅDAN AFKODER  
VI EMBALLAGER

Uanset om vi er til discount eller 
økologi, deler vi samme visuelle 

sprog, når vi ”læser” emballagerne.
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Regulerede mærker er en vigtig genvej for mange til at 
finde varer, vi kan føle os trygge ved. Til gengæld er der 
stort set ingen, der orienterer sig i varedeklarationen. 

Regulerede mærker  
gør valget lettere

KAPITEL 8 
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Flere undersøgelser påviser, at vi 
ofte handler i modstrid med vores 
selvopfattelse som rationelle og 
bevidste forbrugere, der har ret 
specifikke præferencer i forhold 
til f.eks. pris, ingredienser, tilsæt-
ningsstoffer, økologi, dyrevelfærd,  
fedt- eller sukkerindhold. Vi har 
fulgt 36 danskere på deres indkøbs-
ture i to Kvickly varehuse, og 
observationerne i vores undersøg-
else peger entydigt på en af årsag-
erne: Dagligvarekunderne 
orienterer sig stort set ikke om 
de faktuelle informationer, der er 
tilgængelige på mange af embal-
lagerne og skiltene i butikken. Det 
ville kræve, at man under indkøbs-
turen bruger tid og mental kapaci-
tet. Noget, som de fleste forsøg er  
at undgå. Tilliden til, at varen 
grundlæggende er i orden, er høj. 

Flere af deltagerne i undersøgelsen 
oplever det selv som om de orien-
terer sig, læser på  emballagerne og 
går op i, hvad produkterne inde-
holder. Med en enkelt undtagelse er 
der dog ingen, der gør det i vores 
undersøgelse. Når der hyppigt bliver  
kigget på emballagernes bagsider, 
er det for at tjekke holdbarheden. 
Og når der bliver læst på forsiden, 
er det primært for at orientere sig i 
forhold til smagsvar ianter og vægt.

I stedet vælger respondenterne 
varer, der taler til deres følelser og 
forestillinger om særlige egenskab-
er og kvaliteter. Og disse forestil-
linger bliver primært skabt gennem 
afkodning af emballagen, varemær-
ket og i særdeleshed de regu lerede 
mærker.

VI LÆSER EMBALLAGEN,  
SOM EN VIS HERRE LÆSER BIBLEN

”Der er alligevel ikke den store 
forskel. Og hvis noget var 
farligt eller usundt, så ville de 
jo ikke få lov til at sælge det.” 

Kvinde 61 år, Taastrup
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12 MÆRKER, DER GØR EN FORSKEL

ØKOLOGIMÆRKET
Økologisk og kontrolleret i 
Danmark

FSC
Bæredygtig skovdrift

SVANEMÆRKET
Nordisk mærke for mindsket  
miljøbelastning

ASC-MÆRKET
Bæredygtigt dambrug

FULDKORNSMÆRKET
Gør det nemt at vælge fuldkorn

EU ØKOMÆRKE
Økologisk og kontrolleret i EU

MSC
Miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri

RAINFOREST ALLIANCE
Sikrer miljømæssig-, social- 
og økonomisk bæredygtighed i 
produktionen

FAIRTRADE
Gode arbejdsforhold og  
fair betaling

NØGLEHULSMÆRKET
Gør det nemt at vælge sundt

DEN BLÅ KRANS
Mindsket risiko for astma og allergi

BLOMSTEN
Europæisk mærke for mindsket  
miljøbelastning
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Ø-mærket

Nølgehullet

Fairtrade

Svanemærket

Fuldkorn

Astma- og allergimærket

FSC

Blomsten

EU’s økologimærke

MSC

90 %

82 %

70 %

62 %

50 %

43 %

37 %

26 %

21 %

14 %

HAR DU SET DETTE  
MÆRKE, OG VED DU  

HVAD DET STÅR FOR? 

Det danske økologimærke og nøglehulsmærket er de 
mærker, danskerne bedst kender til betydningen af.
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Der findes mange  regulerede mærker,  
som skal hjælpe med at træffe 
 hur -tige valg, på vores dagligvarer. 
Flere af disse har meget høj kend-
skabsgrad hos danskerne.
 
Vores undersøgelse viser, at de 
handlende generelt har stor tillid til 
mærkningernes troværdighed. De har  
ikke nødvendigvis viden om den 
specifikke betydning af de enkel-
te mærkninger, men over en kam 
betragtes et reguleret mærke 
som et kvalitetsstempel. Det en 
garanti for, at en række standarder 
er overholdt. Standarder, som andre 
produkter ikke lever op til. 

De regulerede mærker bruges til en 
hurtig generel vurdering af, om et 
produkt skiller sig ud fra konkur-
renterne på nogle områder. Det kan 
først og fremmest hjælpe, når vi 
har særlige præferencer i forhold 
til at købe f.eks. økologisk, sundt 
eller allergivenligt. 

Uden kvalificeret viden om mærker - 
nes specifikke betydninger er der 
en risiko for, at forbrug er nes kvali-
tets-fortolkninger kan være forkerte,  
men mærkerne er omvendt netop 
lavet for at reducere komplek siteten  
med det formål, at man som for - 
bruger skal kunne orientere sig 
hurtigt uden at kende den enkelte  
vare eller mærkernes bagvedlig-
gende principper. Mærkerne bliver 
dermed et kompromis, der forener 
 kvalitetshensyn og indsigt med 
effektive indkøb. 

En anden fare, som observations-
studiet har vist, er, at man for veks-
ler andre designelementer på  
emballagen med regulerede mærker  
og vælger eller fravælger produkter 
på den baggrund. Et eksempel er 
Arlas 24-timers mælk, som af flere 
respondenter fejlagtigt blev opfat-
tet som  økologisk.

VI NAVIGERER EFTER DE REGULEREDE MÆRKER  
– OG BLIVER NOGLE GANGE SNYDT

”Den (Arla 24 minimælk) ser 
ud til at være bedst kvalitet. 
Den er jo økologisk.” 

Kvinde 66 år
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Nogle respondenter er villige  
til at betale mere for varer 
med regulerede mærker, mens 
andre bevidst fravælger alle 
produkter med regulerede 
mærker. Sidstnævnte gøres ud 
fra en generalisering, der tilsyne-
ladende tager afsæt i deres hold-
ning til Ø-mærket. Opfattelsen  
hos disse respondenter er, at (Ø-)
mærkede varer er markant dyrere,  
uden at man som forbruger kan 
smage/mærke, at man får mere for 
pengene. En opfattelse, som vi også 
har observeret i undersøgelser om 
 fairtrade-mærket – det er ”merpris 
uden kvalitetsforskel”. Det er dog 
et lille mindretal af forbrugerne, 
der på denne måde bevidst undgår 
mærkerne.

STÆRKE VAREMÆRKER BRUGES 
OGSÅ SOM PEJLEMÆRKER

Kendte varemærker anvendes af 
forbrugerne på samme måde som 
regulerede mærker: Hurtige og let  
genkendelige pejlinger på et pro-
dukts egenskaber og  kvaliteter. 
Blandt de brands, som føres i 
 Kvickly og som omfatter produkter 

inden for flere forskellige katego-
rier, skiller de fire varemærker til 
højre sig markant ud i responden-
ternes opfattelse.

Hvert af disse varemærker repræ-
senterer så stærke egenskaber og 
kvaliteter, at det selv for forbrugerne  
er svært at skelne, hvilke egenska-
ber der stammer fra det visuelle  
indtryk, hvilke der stammer fra 
erfaringer med produkterne selv, og 
hvilke der stammer fra opfattelsen 
af varemærket.

Med beskrivelser som i ovenstå ende  
citat bliver et økologisk varemærke  
som Urtekram per automatik asso-
cieret med sundhedsværdier, som 
selve varemærket Urtekram eller 
varens økologiske oprindelse ikke  
i sig selv er en garanti for. Kendte  
varemærker forbindes ofte med 
sådanne positive værdier, der ligger 
ud over det, som de regulerede  
mærker  garanterer. 

SÅDAN OPFATTER FORBRUGERNE  
NOGLE AF DE MEST KENDTE 
MÆRKER I KVICKLY

 Coops egne økologiske  
varer, høj kvalitet, bredt 
udvalg, daglig varer, sundt,  
naturligt og dyrt

 Økologi, eksklusivitet, 
specialvarer, helsekost, 
sundt, naturligt og dyrt

  God kvalitet til  pengene, 
hverdagskvalitet, bredt 
udvalg

Billigt, lidt ringere  
kvalitet

1 Coop, 2013 B 

2 Coop, 2013 B

”Selvom mærket er dækket til, 
så kan jeg genkende, at det er 
Urtekram. Jeg er vild med deres 
design. Det er gode ting. Det 
er sundt. Jeg ved ikke hvorfor. 
Sådan er det bare. Det er kendt 
for økologi og sundhed”. 

Kvinde 34 år, Holte

”Det er bare en måde at tjene 
flere penge. Det er jo bevist, at 
det ikke smager bedre”. 

Mand 57 år, Taastrup
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Idealet for danskerne er hjemmelavet mad; på ni ud af ti hverdagsaftener 
laver vi selv mad, men tit med lidt hjælp i form af halvfærdige produkter. 
Smagsoplevelsen er det vigtigste for os, både når vi er os selv og når vi 

har gæster, men er der gæster, går vi mere op i, at maden skal  
være lavet fra bunden og se indbydende ud. 

Vi foretrækker  
hjemmelavet mad – men  
med en hjælpende hånd

KAPITEL 9 
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HVILKE TYPER  
MAD SPISER VI

Takeaway, halvfærdig mad og færdigretter er det sjældne valg.  
På 10 typiske hverdagsaftener hhv. weekendaftener fordeler 
aftensmåltiderne sig sådan:

WEEKEND

Hjemmelavet mad

Restemad

Takeaway

Halvfærdig

Færdigret

62 %

67 %

19 %

14 %

8 %

7 %

HVERDAG

Hjemmelavet mad

Restemad

Takeaway

Halvfærdig

Færdigret

10 %

5 %

4 %

3 %
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Salget af halvfabrikata er stigende,  
men langt de fleste forbrugere  
opfatter formentlig ikke deres mad  
som mindre hjemmelavet, selvom  
de benytter en færdig lavet sovs, 
færdigblandet tærte dej eller færdig - 
snittede grønt sager. Gennem tiden 
har grænserne for, hvornår vi op - 
fatter mad som hjemmelavet flyttet 
sig, så vi i dag accepterer en større  
grad af halvfabrikata som ingredi-
enser i mål  tiderne, uden at vi op - 
fatter at være trådt over grænsen 
til de egentlige  færdigretter. 

Salget af færdigmad har oplevet en 
stærk stigning i Coops butikker  
fra 2014 til 2015. Ikke mindst efter-
spørger forbrugerne færdig retter, 
der minder om den hjemmelavede 
mad, og med samme typer ingre-
dienser, som de selv kunne have 
brugt. I weekenden, hvor der er 
bedre tid, bruger en del danskere 
mere tid på at lave mad fra bunden, 
mens der også er flere der spiser 
ude, og altså prioriterer andre akti-
viteter end madlavningen højere. 

FAKTA

På en typisk hverdag bruger  
en person 23 forskellige ingre-
dienser i madlavningen til 
dagens måltider1. 

FÆRDIGMAD I VÆKST
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SALG AF  
CONVENIENCE

2013

Q4

2014

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

100

110

122
116

109

118

127
123 126

INDEX

4. kvartal 2013 = indeks 100

Salget af convenienceprodukter er steget støt siden 2013  
– både decideret færdigmad og varer som f.eks. færdigsnittet 
salat eller sovs, der gør madlavningen lettere.  
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Hvad er god kvalitet i forbindelse  
med fødevarer og måltider? Det af - 
hænger bl.a. af, hvem man laver 
mad til. Vi har undersøgt hvilke  
faktorer der vejer tungest, når 
danskerne skal vælge råvarer til 
deres madlavning. Ved at veje 
svarene mod hinanden har vi 
beregnet en præferencescore for 
hver faktor, som alene er udtryk 
for hvor stærkt netop den faktor 
 prioriteres. 

FORSKELLIGE KRAV TIL DET  
INDIVIDUELLE OG VENSKABELIGE MÅLTID

FAKTA

Børnefamilier har et repertoire  
på 17 retter mens de unge på  
18-29 og de ældre på 60 eller 
derover ”kun” har 122.
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Måltidet er en særligt god smagsoplevelse

Måltidet er noget jeg kender og ved jeg kan lide

Måltidet er nemt og hurtigt at tilbedrede/anskaffe

Måltidet ser indbydende ud

Måltidet består af friske og uforarbejdede råvarer

Måltidet giver en ny smagsoplevelse

Måltidet er billigt

Måltidet består af lokale råvarer

Ingredienserne er økologiske

73

69

64

60

55

45

40

19

18

90

69

44

87

73

73

17

23

20

 Hverdag
 Gæster

HVAD ER VIGTIGT,  
NÅR DER KØBES IND  

TIL ET MÅLTID TIL HHV.  
HVERDAG ELLER GÆSTER
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Uanset om man laver mad til sig 
selv og sin husstand eller har venner  
på besøg, er smagen altid i centrum.  
Når vi laver mad til vennerne, prio-
riterer vi dog en række andre egen-
skaber markant højere, end når vi  
laver mad til os selv. Vi lægger mere  
vægt på at: 

•  Måltidet er indbydende  at  
se på

•  Måltidet består af friske og 
 uforarbejdede råvarer

•  Måltidet giver en ny smags-
oplevelse

Man kan sige, at danskerne i valget 
af egenskaber fortæller, hvad de 
oplever som god kvalitet. God kva - 
litet er således en kombination af 
friske råvarer og egne kompetencer 
til at få maden til at fremstå æste-
tisk og give vennerne en ny oplevelse  
med hjem. 

Når man køber ind til sin egen hus - 
stand, er det langt mere praktiske  
og funktionelle egenskaber ved 
fødevarerne, der fokuseres på. 

Her er det en afvejning mellem tid  
og penge, og derfor får neden stå ende  
egenskaber en langt større betyd-
ning, end når vi laver mad til andre: 

•  Måltidet er nemt og hurtigt  
at tilberede/anskaffe

•  Måltidet er billigt 

Danskerne lægger også relativt 
større vægt på ernæringsmæssige  
egenskaber som fiberrigdom, pro - 
teinindhold, energifordeling og 
fedtsyresammensætning, når de 
laver mad til sig selv/husstanden. 
Måltid et til eget brug har således 
mere en karakter af optankning 
end af gennemgående nydelse. 

Interessant nok er der stort set 
ikke forskelle mellem gæstebuddet  
og husstandsmåltidet, når det 
kommer til at undgå E-numre eller 
tilvælge økologi – det er principper, 
som dele af befolkningen følger 
konsekvent, uanset om måltidet er 
socialt eller ej.

GÆSTEMAD SKAL VÆRE INDBYDENDE, HVERDAGSMAD 
NEMT – MEN SMAGEN ER ALTID VIGTIGST

1 Coop, 2016  

2 Landbrug & Fødevarer, 2015
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I hele 49 % af de husstande, hvor der bor flere sammen, tages et eller 
flere særlige hensyn til en eller flere spisende ved aftensmaden.  

Især hos unge par uden børn og i børnefamilierne tages der særlige 
hensyn hhv. hos 56 % og 54 %1. Proteinrig kost uden brug af kød  

er ét af de hensyn, som tages, og en voksende tendens.

Vi tager mange hensyn  
til individuelle behov

KAPITEL 10 

59
KAPITEL 10



Hensyn ved maden kan udmøntes 
ved, at der serveres særlig mad til 
familiemedlemmer med særlige 
behov eller ønsker, eller ved at  præ - 
ferencer hos én eller flere af hus- 
standens medlemmer tilgodeses i 
det fælles måltid, som så at sige 
tilberedes efter den fællesnævner, 
som imødekommer alle. I diagram-
met på næste side ses, hvordan 
hensynene overordnet fordeler sig 
på en række områder. 

DEN POLITISKE FORBRUGER  
BOR I KØBENHAVN

Befolkningen i indre København 
tager flere hensyn end gennemsnit-
tet af befolkningen. Men i modsæt-
ning til resten af landet, går  køben - 
havnerne mest op i politiske og 
holdningsmæssige hensyn. Til sam - 
menligning tager beboere i tyndt 
befolkede områder primært hensyn 
til kræsenhed og kure. Vi ved, at 
nye trends ofte starter blandt unge 
og i storbyen. Står det til troende, 
har det politiske forbrug ikke toppet,  
men kan udvikle sig yderligere i de 
kom mende år. 

Der spores en voksende bevidsthed 
om, hvordan maden er produceret, 
og hvad den består af, og måske en 
tendens til, at unge i højere grad  
iscenesætter sig selv gennem deres  
valg af mad.

BLIVER VORES PRÆFERENCER 
ENDNU MERE INDIVIDUELLE?

Det er tydeligt i undersøgelsen, at de 
yngste forbrugere tager flest hensyn. 
Familier, som endnu ikke har 
fået børn, tager således endnu 
flere hensyn til andre i deres 
mad lavning, end børnefamilier. 
Det er også blandt den yngste gruppe 
af danskere, at flest tager hensyn til 
livsstilsvalg som  f.eks. vege tarisme, 
rawfood eller andre livsstile. 

Unge par og unge familier tager flest 
hensyn. Det er dog et åbent spørgs - 
mål, om disse individuelle ønsker 
og hensyn vil følge denne gruppe 
mennesker også senere i livet, eller 
om den hensynsfulde – og måske 
individualistiske – tilgang til mad - 
lavning netop er et karaktertræk ved  
samlivsformer uden børn. Det kan 
kun tiden vise. 

KRÆSENHED ER DET STØRSTE HENSYN

FAKTA

Flere søger jordforbindelse

21 % ville gerne dyrke deres 
egne grøntsager, men gør det  
ikke i dag. 
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Kræsenhed

HVILKE HENSYN TAGER VI?

Politisk eller forbrugerholdninger
F.eks. dyrevelfærd, økologi, klima mm. 

Særligt indhold, der opfylder en bestemt livsstil
Beslutning om at leve f.eks vegetarisk, kødløse dage, stenalderkost mm

Særligt indhold, der opfylder en bestemt kur
Tidsbegrænset behov for f.eks kulhydrat, kalorier mm

Særlige hensyn til allergier eller sygdom
F.eks gluten, laktose, sukkersyge mm

Andet

44 %

30 %

24 %

24 %

22 %

8 %
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De hensyn der tages, varierer alt  
efter hvor i landet man bor, og hvil - 
ken type husstand, man har. 
Familier med små børn oplever, at  
de tager flest hensyn til kræsen hed,  
mens hensyn til allergier eller syg - 
dom kun er vigtigst for de ældre 
familier uden hjemmeboende børn2. 
Den mest markante regionale for- 
skel handler om, hvor udbredt det 
er at tage politiske hensyn. 

DE VIGTIGSTE  
HENSYN I FORSKELLIGE  
BEFOLKNINGSGRUPPER

1 Marketminds & Coop 2015 

2 Marketminds & Coop 2015

FAMILIE MED BØRN 
UNDER 10 ÅR

1.  Hensyn til kræsenhed

2.  Hensyn til politiske-  
eller forbrugermæssige 
holdninger såsom økologi, 
dyrevelfærd, klima

3.  Hensyn til sundhedskure

40+ FAMILIE, uden børn

1.  Hensyn til allergier  
eller sygdom

2. Hensyn til kræsenhed

3.  Hensyn til politiske-  
eller forbrugermæssige 
holdninger såsom økologi, 
dyrevelfærd, klima

INDRE KØBENHAVN

1.  Hensyn til politiske-  
eller forbrugermæssige 
holdninger såsom økologi, 
dyrevelfærd, klima

2. Hensyn til kræsenhed

3.  Hensyn til livsstil, f.eks.  
økologi, kødløse dage

MEDIUM BEFOLKET

1.  Hensyn til kræsenhed

2. Hensyn til sundhedskure 

3.  Hensyn til livsstil, f.eks.  
økologi, kødløse dage
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De fleste vælger kød først, når aftensmaden skal besluttes.  
Vores måltider har længe været centreret omkring kødet.  

Men salget af kød er begyndt at flade ud, og blandt yngre og urbane 
spises markant mindre kød end i resten af befolkningen. 

Står kødkulturen  
for fald?

KAPITEL 11 
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Når danskerne skal finde ud af, hvad  
de skal have til aftensmad, opleves  
kødet som aftensmåltidets hoved-
ingrediens. Mere end 3 ud af 4 be - 
slutter sig således først for kødet1.    

Vi går altså rent mentalt fra 
kødet og dernæst til det grønne.  
Men der er store forskelle på tværs 
af befolkningen. Blandt de unge 
singler og par er der signifikant 
færre, der først vælger kødet – dog  
stadig et flertal. Relativt store an - 
dele af disse forbrugere går i stedet  
efter grøntsagerne først – og indvars - 
ler måske en ny trend, hvor kødets 
definerende position er knap så 
udtalt. Måske vil fremtidens mål-
tider i mindre grad være opkaldt 
efter kødet?

Tendensen til i højere grad at vælge 
grøntsager først er også mere tyde-
lig i hovedstaden end i resten af 
landet. I København vælger 21 % 
grøntsager først, mens det på lands - 
plan er 10 % og i f.eks. medium og 
tyndt befolkede områder er det kun 
6%, der vælger grøntsager først. 

KØD VÆLGES FØRST AF DE FLESTE  
– MEN AF FÆRRE I KØBENHAVN
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77 %
VÆLGER FØRST KØD

10 %
VÆLGER FØRST 
GRØNTSAGER
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Proteinrig kost er en vigtig del af 
livsstilen for en del forbrugere og 
det samme er begrænsning eller 
decideret fravalg af kød – og det 
vel at mærke hos de selv samme 
personer: Et stort mindretal af 
dem, der går op i proteinkost tager 
også hensyn til vegetarkost eller 
kødløse dage. Når danskerne tager 
særlige hensyn til proteinrig kost, 
er det altså ofte proteiner, der ikke 
kommer fra kød, der hentydes til. 
 
Der er flere udviklinger, der tyder 
på, at en del forbrugere forsøger at 
spise mindre kød, enten af hensyn 
til deres sundhed eller måske pga. 
en øget klimabevidsthed. 

20% af forbrugerne siger, at de 
spiser mindre kød nu end for et 
år siden, mens kun 6  % svarer, at 
de spiser mere kød2. Hvis folk taler 
sandt og reelt spiser mindre kød, er 
der tale om en helt ny trend. 

Det har nemlig været tendensen i, 
som minimum de sidste hundrede  
år, at kødforbruget bare er gået op  
og op i takt med den stigende vel - 
stand3. Tal hos Danmarks Statistik  
bekræfter, at hvis kødindtaget reelt 
falder, vil det være en ny tendens. 
Men tendensen er endnu ikke entydig.  
Købet af kød per husstand har været 
stabilt mellem 1981 og 2013. I de 
fleste kødkategorier er indkøbene  
endda øget en smule mere, end 
inflationen kan forklare, mens de 
penge, vi bruger på svinekød har 
set et kraftigt fald. 

I Coops salgstal anes der en stag-
nation i kødforbruget, men endnu 
er det for tidligt at tale om et reelt 
fald. Dog undtaget enkelte kunde-
grupper, som særligt i Københavns-
området vælger kødet fra. I andre 
dele af landet ses fortsat en svag 
stigning oven på ”finanskrise-årene”,  
der generelt var præget af påhold-
ende forbrugere.   

PROTERINRIG KOST OG KØDLØSE DAGE ER IN, MEN  
AFSPEJLER SIG ENDNU IKKE I MARKANT MINDSKET KØDSALG

FAKTA

Omkring 4 % af befolkningen 
betegner sig selv som vegetarer 
eller veganere, mens yderligere 
3 % har indført ”kødløse dage” i 
husstandens madvalg4.

1 Marketminds & Coop 2015 

2 Marketminds 2015
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Økologi

Proteinrig kost

Vegetar

Kødløse dage

Undgå tilsætningsstoffer/E-numre

Stenalderkost/palæo

Vegansk

Ingen mælkeprodukter

33 %

28 %

27 %

16 %

11 %

8 %

8 %

53 %

LIVSSTILSHENSYN

Udover økologi er det især tendensen til at gå væk fra kød, der præger de 
livsstilshensyn, danskerne tager. Proteinrig kost, vegetar og kødløse dage 
bygger alle på samme trend om en mindre kødpræget madkultur.

Grafen viser fordelingen af de hensyn, der tages blandt de 24 % af  
forbrugerne, der siger de tager livsstilshensyn. 
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Coops salgsstatistikker vidner om,  
at flere forbrugere end tidlig ere også  
lægger vægt på, at deres protein  
kommer fra andre kilder end kød. 
Salgsudviklingen for en gruppe  
prote inholdige varer, herunder bl.a.  
kerner, nødder, proteinbarer og 
mejeriprodukter som hytteost og 
skyr, viser en markant voksende  
omsætning. Omsætningen er for-
doblet fra juli 2013 til juli 20155.   

Inden for disse proteinholdige varer  
er det især mejeriprodukterne, der  
har vundet terræn. Alene fra som-
meren 2014 til sommeren 2015 steg 
salget af særligt proteinholdige  
varer med 36 %. Det meste af 
denne stigning kommer fra 
skyr, der har fået solidt tag i 
danskerne.

Ifølge tal fra DTU og Danmarks  
Statistik spiser vi også mere fisk 
end tidligere, så meget tyder på, 
at danskernes samlede proteinind-
tag er i vækst – men at det meste 
af denne vækst kommer fra andre 
kilder end kød. Salget af veganske  
produkter, der længe har været på  
hylderne i f.eks. England og Holland,  
har også potentiale til at stige. 
Formentlig vil  forbrugerne derfor 
møde er bredere udvalg i butikkerne  
af ”køderstatningsprodukter” som 
quorn- og sojabaserede varer, hvor 
proteinerne kommer fra vegetabilske  
kilder. Også dette ændrede udbud 
kan være med til at skubbe på en  
udvikling, hvor færre af vores 
proteiner kommer fra de traditio-
nelle kødprodukter.

MARKANT STIGNING I SALG AF PROTEIN,  
SOM IKKE ER FRA KØD

1 Marketminds & Coop, 2015 

2 Marketminds & Coop, 2015 

3 Jensen, 2009 

4 Marketminds & Coop, 2015 

5   Baseret på salgstal fra Coop på udvalgte 

produkter, 2013-2015

2013 2014 2015

181

158

100

INDEX

Omsætning 2013 = indeks 100

OMSÆTNING AF IKKE-
KØDBASEREDE VARER MED  
HØJT PROTEININDHOLD
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Salget af økologiske varer har længe været en af de mest 
vedholdende tendenser i dagligvarehandelen. Udvalget er i dag stort, 

og de fleste danskere køber økologiske varer hver måned. Det er 
ikke længere en niche, men der er fortsat markante forskelle  

på øko-salget i hhv. by- og landdistrikter. 

Den økologiske bølge  
har ikke toppet

KAPITEL 12
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For 10 år siden følte økologiske 
forbrugere, at de var nødt til at 
understrege, at de ikke var  frelste 
overhovedet, når der blev spurgt til 
deres forbrug. I dag behøver man 
ikke at undskylde sit valg af økologi.  
Det er blevet mainstream og i mange  
familier tages der hensyn til præfe-
rencen for økologiske  fødevarer.

Både blandt de forbrugere, som an - 
giver, at de tager politiske hensyn i  
deres valg og blandt dem, som an - 
giver at tage livsstilsmæssige hensyn,  
vægtes økologi højest blandt de 
forskellige hensyn. 

Fra en række undersøgelser ved vi, 
at økologi bl.a. vælges, fordi varerne  
opfattes som mindre forurenede og 
med mindre risiko for f.eks. pesti-
cidrester og problematiske tilsæt-
ningsstoffer end traditionelle indu-
strielle fødevarer, samt pga. en 
generel sympati over for produk-
tionsformen. Forbrugere, som 
vælger økologi, har simpelthen 
større tillid til de økologiske 
varer og producenter. Dyrevel-
færd, som i øvrigt også kan føre til 
valg af økologi, vælges også pga. en 
sympati for produktionsformen.

ØKOLOGI ER ET LEGALT HENSYN
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ØKOLOGI ER IKKE BARE FOR SYNS SKYLD

Interessen for økologi afspejles i 
omsætningstallene. I de fleste af 
Coops kategorier af fødevarer er 
økologiandelen vokset i de senere 
år. Der er faktisk sket en for dobling 
af salget fra 2004 til 2015. Økologi 
udgør nu totalt 9,2 % af fødevare-
omsætningen i Coop – men det 
dækker over store for skelle imellem 
de forskellige fødevaregrupper, for - 
brugersegmenter og egne af landet. 

Økologisalget har vist sig overor-
dentligt kriseresistent. Selv i årene 
2009-12 steg salget langsomt, mens 
man ellers oplevede, at danskerne 
generelt købte billigere ind. En mulig  
forklaring er, at flere for brug ere i 
økonomiske opgangstider vælger de 
økologiske varer, mens de i krise - 

tider fastholder forbruget, fordi det 
netop ikke er forbundet med dyr 
luksus, men med et valg af varer med  
særlige hensyn indbygget – hensyn, 
som man ikke går på kompromis 
med, selvom økonomien er mere 
usikker. 

Der ses heller ingen signifikant 
forskel på valg af økologiske varer 
til gæster og til familien, hvilket 
kan underbygge samme konklusion:  
økologi i kurven er et aktivt dagligt 
tilvalg af en særlig kvalitet, som 
man forbinder med nære og robuste  
værdier – ikke et overflødigt luk - 
susforbrug, man investerer i for at 
”vise sig over for vennerne”. 

201120092004 2013 2015

4,4 %

7,7 %
7,5 %

7,9 %

9,2 %

ØKOLOGISK OMSÆTNINGS-
ANDEL AF SAMTLIGE 
FØDEVARER I COOP1.
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De første økologiske varer blev alle-
rede introduceret i Coop i starten af  
1980’erne. Det var gulerødder og 
andre rodfrugter, der kom først, men 
mælk fulgte hurtigt efter. Salget af  
økologisk mælk har ligget på et sta - 
bilt højt niveau mellem 32 og 37 % i  
mere end 10 år, mens f.eks. salget af  
øko-ost er mere end fordoblet i samme  
periode. Mælk var en af de allerførste  
varer, der for alvor slog igennem i 
økologisk version. Ost er et dyrere og 
mere forædlet produkt, og her er der 
fortsat stigning. 
 

Sammenligner man udviklingen i 
økoandelen mellem mel og brød, er  
der forskelle som minder om forskel - 
len på mælk og ost: Den lavt forarbej-
dede vare (mel) har længe ligget på 
en høj økologiandel, mens det mere 
forarbejdede produkt (brødet) først 
på det seneste for alvor er begyndt 
at stige. 
 
Her kan man tale om en hønen eller 
ægget-problemstilling, for skyldes 
det lave salg af økologisk brød, at 
kunderne ikke har været villige til at  
købe det, eller at sortimentet i butik-
kerne ikke har været godt nok? I hvert  
fald falder stigningen af brødsalget 
sammen med at udbuddet i butik kerne  
også er vokset. 

DE FORARBEJDEDE VARER INDHENTER DE RÅ
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OST BRØD

ØKOLOGIANDEL AF 
COOPS OMSÆTNING  

INDEN FOR  
OST OG BRØD

20102006 2013 20142015 2015

4,4 %

6,8 %

10,4 %

5 %

6 %

9 %

De forarbejdede varer som ost og brød har oplevet en  
stærk stigning de seneste år. Stigningen er drevet af både et 
forbedret sortiment i butikkerne og en stigende efterspørgsel.
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Grove grøntsager har længe været 
et økologisk hit. Kål, løg, gulerødder 
og andre rodfrugter er nogle af de 
varer, man har kunnet få økologisk 
i flest år. En årsag til den høje andel 
er også, at prisforskellen ikke er så 
stor mellem konventionelle og øko- 
  logiske grove grøntsager. Samtidig 
indgår grove grøntsager ofte i mad, 
som forbrugerne laver fra bunden. 
Forbrugere, der går meget op i at 
lave mad fra bunden og dermed selv 
vide, hvad maden består af, har 
generelt et højere økologisk forbrug. 

Salget af økologiske varianter af fine  
grøntsager (salat, tomater, peber-
frugt, agurk m.v.) er til gen  gæld 
vokset stærkt de senere år og ligger 
nu på niveau med de grove. Væksten 
skyldes både, at sortimentet her er 

blevet bedre i butikkerne, men også 
at nogle af de forbrugersegmenter, 
der nu tager økologien til sig, i høj - 
ere grad køber fine frem for grove 
grønt   sager.

I det hele taget vokser økologi salget  
mest for de varegrupper, hvor pris - 
forskellen mellem økologi og kon- 
ventionelle varer traditionelt har 
været størst. Lavere priser på øko - 
logi har fået nye grupper med på 
økobølgen og fået flere til at vælge 
en større del af deres varer økologisk  
end tidligere. 

DE FINE GRØNTSAGER INDHENTER DE GROVE
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2007 2011 2015

21,2 %

10,5%

5,6 %

19 %

16,7 %

Det økologiske salg af fine grøntsager (salat, tomater, peberfrugt, agurk m.v.) 
er vokset stærkt de senere år og ligger nu på niveau med de grove grøntsager.

 Fine grøntsager 
 Grove grøntsager

22,8 %

ØKOLOGI-ANDEL  
AF COOPS OMSÆTNING 

AF HHV. FINE OG 
GROVE GRØNTSAGER
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Den økologiske andel af dagligvarer 
solgt i detailhandelen er vokset 
mar  kant i 2015. Det til trods er Coops  
samlede økologiske andel af salget 
kun 9,2  %. Man kan derfor nemt 
tro, at økologi stadig er en niche på 
markedet. Men sådan er det ikke, 
de fleste danskere køber økologisk 
hver måned. 

  -

ØKOLOGI ER IKKE  
LÆNGERE EN NICHE

FAKTA

Den økologiske omsætning i 
Coop er vokset med 12 % i 2015 
og 35 % af kunderne forventer 
at købe mere økologi næste år2. 

68 % af danskerne har i løbet af  
en måned købt økologiske daglig - 
 varer, viser Coops salgstal for 
november 2015.
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ØKOLOGISKE  
TOPSÆLGERE

Riskiks

Skyr

Babymad

Citroner

Eddiker

Havregryn

Mel

Æg

Appelsiner

Smør

Mælk

Gulerødder

Løg

Ris

68 %

61 %

53 %

50 %

42 %

41 %

40 %

39 %

36 %

34 %

28 %

26 %

77 %

90 %

Nogle varegrupper har en meget høj økologi-andel.  
Blandt topscorerne er babymad og riskiks, som typisk gives 
til små børn, samt flere af de mest almindelige råvarer, 
såsom mel, æg og mælk.
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Der er store landsforskelle, når man 
kigger på salget af økologi. Især i 
København navigerer mange direkte 
efter økologi, når de vælger dagligvare - 
butik. Hele 13 % af københavnerne 
siger, at de først og frem mest vælger 
butik efter, om de kan få ”et stort 
udvalg af økologi” (ca. dobbelt så 
mange som i de tyndt befolkede 
om råder)3 . Til gengæld går køben-
havnerne betydeligt mindre op i, 
om der er et stort udvalg af dis - 
count varer. Den øgede præference 
for øko logi afspejler sig også tyde - 
ligt i salget. Økologiens Danmarks-
kort illustrerer forskellene. Økologien  
vokser i øjeblikket hurtigst uden 
for Århus og København. 
Forskellene mellem land og by vil 
derfor blive mindre fremover.

KØBENHAVNERNE  
STILLER STØRRE KRAV  
TIL UDVALGET AF ØKOLOGI

1 Baseret på omsætningstal fra Coop 

2 Coop, 2014 

3 Marketminds & Coop, 2015
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Grøntsager er den fødevaregruppe, som flest forbrugere ønsker at  
spise mere af – men som vi også har sværest ved at øge indtaget af. 

Vi savner simpelthen viden og inspiration til, hvordan vi laver  
lækkert og let tilbehør ud af de grønne råvarer. Måske er det  

derfor, at salget af grøntsager har en tung slagside, hvor  
bare 6 typer står for over halvdelen af salget.

Hjælp, hvad gør vi  
med grøntsager?

KAPITEL 13
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Grøntsager

Fisk

Frugt

Fjerkræ

Surmælk

Bulgur, couscous mm.

Æg

Rugbrød

Mælk

Kartofler

Rødt kød

Ris

Pasta

Lyst brød 

58,1 %

44,8 %

20,4 %

12,8 %

12,2 %

10,4 %

8,6 %

1,0 %

2,6 %

 - 41,9 %

 - 15,7 %

 - 6,9 %

 - 3,5 %

57,2 %

ØNSKET MERINDTAG

Danskerne har et ønske om at spise flere grøntsager og mere 
fisk, mens mange gerne vil skære ned på pasta og lyst brød. 

Det ønskede merindtag er en score, som er udregnet ved at 
trække andelen, der ønsker at spise mindre af den pågældende  
varegruppe fra andelen, der ønsker at spise mere af den.
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Spørger man danskerne, hvad de 
gerne vil spise hhv. mere og mindre 
af, er svaret klart. Grøntsager og fisk 
er de to kategorier, som vi vil have 
mere af, mens pasta og lyst brød er 
lagt for had. Forbrugernes svar flug-
ter i den forstand med de officielle  
kostråd. Især de yngre og folk i byen 
vil gerne spise flere grøntsager. 
Kvinder ligger også signifikant over 
mænd (6 procentpoint).

Men hvorfor spiser vi så ikke bare 
flere grøntsager, hvis vi gerne vil? 
En del af forklaringen er, at vi 
savner ideer og inspiration, og ikke 
føler, at vi får det i supermarked-
erne. Også tidsforbruget spiller en 
rolle: grøntsager opfattes som tids-
krævende at tilberede. Først på 
femtepladsen kommer standardfor-
klaringen på ikke at gøre ”det rig - 
tige”, nemlig prisen. Forbrugerne  
ser altså i høj grad indad, når de 
skal forklare, hvorfor de ikke hand-
ler efter deres ideal. 

GRØNTSAGER ER ET ØMT PUNKT FOR DE FLESTE
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Ingen forhindringer 20 %

Svært at ændre spisevaner 24 %

Manglende ideer 47 %

Det er for dyrt 17 %

Det er for tidskrævende 18 %

Manglende inspiration 25 %

HVAD FORHINDRER 
DIG I AT SPISE FLERE 

GRØNTSAGER?

Der kan angives flere grunde
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Kartoflen har længe været  Danmarks  
nationalgrøntsag. Men i det stille er  
der sket en revolution i 2015. Coops 
omsætning af tomater har over-
halet omsætningen af kartofler.  
Så måske skal vi til at vænne os til  
en ny national grøntsag – som fak tisk  
er en frugt i familie med kartoflen!

Kartofler er, særligt for yngre for -
brugere, ikke længere en hverdags-
spise. Kun i weekenden, når vi har 
mere tid til madlavning, skrælles  
der kartofler. Det er der ikke tid 
til på hverdage, hvor 68 % bruger 
under 30 minutter på tilberedelse 
af aftensmaden1.

6 GRØNTSAGER DOMINERER 
 DANSKERNES INDKØBSKURV

Det at tomaten har overtaget grønt-
sagstronen er ikke den eneste for -
skydning i vores vaner, som salgs-
tallene afslører. Vi kan også se, at 
f.eks. salget af kål stiger. Men det er 
fra et lavt udgangspunkt. 

Faktisk er danskernes grøntsags valg  
overraskende ensartet. Vi køber 
især tomater, kartofler, agurk, peber - 
frugt, gulerødder og løg. Salget af  
disse 6 favoritter overgår langt 
salget – både i værdi og i vægt – af 
alle andre grøntsager tilsammen. 
Man kan godt kalde vores grønt-
sagsvalg for ensidigt2.  

KARTOFLEN ER DØD – LÆNGE LEVE TOMATEN!
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HVILKE GRØNTSAGER  
KØBER VI MEST AF
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Ganske få grøntsagstyper står for langt størstedelen af salget, mens en lang 
hale af gamle kendinge kun repræsenterer et meget lavt salg. Indekset her 
viser, at hver gang Coop sælger for 100 kr. tomater, sælges for 97 kr. kartofler, 
51 kr. agurk osv. 
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I børnefamilierne er man som 
vok sen ikke kun ansvarlig for sig 
selv, men også for sine børns kost. 
Grøntsager nævnes ofte som en 
fødevare gruppe, det kan være svært 
at få børnene til at spise. Nogle 
grøntsager undgår man helt at give 
til børn, mens man forsøger sig med 
andre – med varierende held3. 

Børnenes hadeliste ser sådan ud:

1. Radiser
2. Asparges
3. Rødkål
4. Champignoner
5. Rosenkål

Det er de grøntsager, vi hyppigst 
serverer for vores børn med 
manglende held. 

Det er svært at se fællestrækket ved 
disse ”børnenes hadegrøntsager”  
– bortset fra at det er grøntsager, 
man typisk ikke spiser så tit eller 
som har en klar sæson, og derfor 
ikke noget, der naturligt er en del af 
familiens madlavning året igennem. 

Mange forældre forsøger at ” skjule” 
grøntsager i børnenes mad ved f.eks 
at blende eller rive dem i. Det gælder 
ikke mindst disse fem grøntsager:

1. Løg
2. Hvidløg 
3. Ingefær
4. Porre
5. Pastinak 

Fælles for disse er, at de ofte indgår 
som smagsgivere i vores madlavning  
– men sjældent har hoved rollen selv. 
Derfor er toppen af de skjulte ingre - 
dienser ikke over raskende. 

Heldigvis er der også grøntsager, 
som børnene elsker at spise – også 
når de kan se, hvad de putter i 
munden. Her ser top 5 således ud: 

1. Agurk
2. Gulerødder
3. Majs
4. Ærter
5. Kartofler

Her er det værd at bemærke, at 
både gulerødder og agurker spises 
rå og sprøde, og både majs og gule - 
rødder foretrækkes måske, fordi de 
er søde og milde i smagen. Kartof-
lerne på 5. pladsen er for mentlig et 
udslag af, at de (stadig) indgår så ofte  
i vores madlavning, at børnene har 
vænnet sig til dem i en tidlig alder. 

Meget tyder på, at grøntsager glider 
bedst ned, hvis de er milde, sprøde, 
søde og rå – men fravælges, hvis de 
er skarpe, bitre, kogte eller kun 
sjældent serveres. Mange voksne 
kan sikkert kende konklusionen fra 
deres egen familie – eller måske 
ligefrem fra sig selv.

BØRNENE ELSKER – NOGLE – GRØNTSAGER
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Grøntsager indtager sjældent hoved- 
rollen i vores måltider. De er re du - 
ceret til tilbehør eller ingredienser 
i retter, de ikke selv lægger navn 
til. Salgstallene bekræfter langsig-
tede tendenser som svagt fald i 
kartoffelsalget, let stigning i kål og 
nogle rodfrugter. Men under over - 
fladen af disse langsomme æn - 
d ringer i forbruget, er vi vidne til et  
ungdomsoprør af de store. Genera-
tionerne tilbereder nemlig de samme  
grøntsager helt forskelligt. 

Yngre danskere (under 35 år) 
spiser ofte grøntsagerne rå og 
koger dem kun sjældent, mens 
ældre i langt højere grad koger 
deres grønt. På næste side er 
forskellen illustreret med gulerød-
der som eksempel, men det samme 
gør sig gældende for næsten alle 
typer grønt4. 

Hvis yngre forbrugere tilbereder 
grøntsagerne varmt, er der større 
sandsynlighed for at det foregår i 
en ovn frem for i en gryde. 

Disse markante forskelle vidner 
dels om, at det er blevet langt mere 
almindeligt at lave en form for salat  
som tilbehør, og dels om en travl 
hverdag, hvor selve tilberedningen 
af grøntsager virker nem mere, hvis 
de enten spises rå eller kan passe 
sig selv i ovnen, mens resten af 
måltidet tilberedes. 

Tendenserne indvarsler, at vi for - 
mentlig vil se et øget udbud og salg 
af halvforarbejdede grøntsag er, 
hvor producenten eller butikken har  
vasket og snittet for forbrug erne.

GENERATIONERNE ER UENIGE OM TILBEREDNING

1 Madkulturen, 2016 

2 Baseret på salgstal for 2015 på udvalgte       

 produkter i alle Coops kæder  

3 Coop, 2015b 

4 Coop, 2015b 
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ÆLDRE UNGE

15 %

52 %

34 %

 Kogt
 Rå

43 %

HVORDAN SPISER VI 
TYPISK GULERØDDER 

TIL AFTENSMAD?
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OM RAPPORTEN:  
SÅDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN

Vi har i denne rapport trukket på en 
række forskellige kilder: forsknings-
artikler, nyhedsartikler, surveys 
(kvantitative forbrugerundersøgel-
ser) udført for eller af Coop, salgs-
tal fra Coop samt kvalitative antro-
pologiske observationsstudier.  
I referencelisten kan ses en samlet 
oversigt.

KVANTITATIVE 
FORBRUGERUNDERSØGELSER

En af de væsentligste kilder til rap - 
porten er et stort  kvantitativt studie  
gennemført som online-spørgeskema  
af Voxmeter for Coop i perioderne 
20.-27. august og 3.-10. oktober 2015. 
I undersøgelsen indgår besvarelser  
fra 1164 danskere, som er repræsen-
tative for den voksne befolkning 
mellem 18 og 74 år. 
Hvor intet andet er nævnt, er kilden 
til data denne undersøgelse.

Derudover baserer rapporten sig på 
to andre kvantitative studier fore-
taget som online spørgeskemaunder-
søgelser blandt Coops medlemmer. 
Det ene, en undersøgelse af morgen-
madsvaner, er gennemført i juli 2015 
og baserer sig på 2562 respondenter. 
Det andet, en undersøgelse af grønt-
sagsvaner, er gennemført i august 
2015 blandt 1000 respondenter. Begge 
undersøgelser er repræsentative 
i forhold til Danmarks befolkning 
18-74 år. 

KVALITATIVT ANTROPOLOGISK 
OBSERVATIONSSTUDIE

Kapitel 7 og 8 om emballage baserer  
sig primært på et antropologisk 
studie foretaget i to Kvickly-butikker  
(hhv.  Kvickly Holte og Kvickly Taastrup  
Torv) onsdag d. 12. august 2015 og 
lørdag d. 15. august 2015. Her er 36 
handlende blevet observeret under 

deres indkøbstur og efterfølgende  
har de deltaget i 15 minutters 
interview med brug af stimuli-bil-
leder af emballager med slørede 
varemærker/brands. Formålet med 
deltagerobservationerne har været 
at undersøge kundernes indkøbs-
vaner, herunder, hvordan kunderne 
anvender/ikke anvender emballa-
gen til at orientere sig om varer og 
til at vælge de varer, de køber ind.
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OPDELING AF SEGMENTER  
OG URBANITET

Når vi i rapporten inddrager for - 
brugerundersøgelsen, sker det ofte  
med en kommentering af de for-
skelle, der har vist sig på tværs af  
subpopulationer af  materialet, ek - 
sempelvis i forhold til køn og alder. 
To af disse opdelinger i subpopula-
tioner kræver nærmere forklaring, 
nemlig livscyklus og urbanitet. 

Opdelingen af besvarelser og res - 
pondenter i relation til livscyklus  
er foretaget for at afdække, hvilken  
betydning livsfasen har for adfærd 
og holdninger på fødevareområdet.  
I den forbindelse har vi opereret  
med seks segmenter, der er defineret  
udtømmende og gensidigt udeluk-
kende, sådan at enhver respondent 
tilhører ét og netop kun det ene 
segment. Klassifikationskriterierne 
er som anført i grafen til højre:

Opdelingen ud fra urbanitet er 
baseret på DEGURBA, som er en 
europæisk standard for Degree 
of Urbanisation, hvor vi skeler til 
befolkningstætheden i postnumre  
og kommuner og når frem til disse  
fem kategorier med faldende befolk-
ningstæthed:

1. Indre København  
2. Øvrig Storkøbenhavn
3. Tæt befolket – øvrig DK
4. Medium befolket område
5. Tyndt befolket område

KONTAKT

Hvis du vil vide mere om datagrund - 
laget eller i øvrigt har spørgs mål i  
forbindelse med rap porten så kontakt  
Coop Analyse. 

LIVSCYKLUS 
– NAVN PÅ  
SEGMENT

ALDER ANTAL   
PERSONER  

I HUSSTANDEN

HJEMME BOENDE  
BØRN

Unge Singler Under 40 år 1 Ingen børn

Præfamilie/ 
unge par Under 40 år 2 eller flere Ingen børn

Familie med  
børn under 10 år - 2 eller flere Børn, yngste  

under 10 år.

Familie med børn 
over 10 år - 2 eller flere Børn, yngste  

10 år eller ældre.

Ældre par 40 eller ældre 2 eller flere Ingen hjemme - 
boende børn

Ældre singler 40 eller ældre 1 Ingen hjemme - 
boende børn

89



Antropologerne & Coop (2015), 
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