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INTRODUKTION

Der har igennem de sidste 4-5 år været et voksende fokus på CO2 og fødevarer.

I det perspektiv har det været vores målsætning at klarlægge, hvor mange danskere, der 

har kødfrie dage i løbet af en uge.

Udover implikationerne for miljøet er der store økonomiske implikationer for 

producenterne og detaillister. For producenter kan det betyde, at produktionen skal 

omlægges eller nye produkter udvikles til at møde fremtidens behov. For detaillister kan 

det betyde, at der skal ændres markant i disponeringen af ”hyldeplads”, eksempelvis 

færre fryse- og køleskabe.

Samfundsmæssigt og kulturelt er vi i gang med en rivende udvikling, hvor hele 

paradigmet for måltider er under ændring. Nye normer, sundhedsregler og produkter er 

med til at ændre adfærden for danske husstande i dagligdagen.

Denne rapport giver et klart overblik over hvilke segmenter og husstande, der har kødfrie 

dage. Samtidig viser rapporten også, hvor disse segmenter foretrækker at handle, og om 

deres indkøbsadfærd er anderledes end gennemsnittet.

Vi håber, du vil finde inspiration og vejledning i rapporten.

God læselyst.

Daniel Kim Soren

CEO and founder Quantic



DE CENTRALE SPØRGSMÅL

Rapporten belyser de helt centrale problemstillinger, der er i forhold til 

at forstå udbredelsen af kødfrie dage i forbindelse med aftensmaden i de 

danske hjem:

1. Hvor mange husstande har én eller flere kødfrie dage på en uge?

2. De husstande, der har kødfrie dage, er de væsentligt forskellige fra 

resten af Danmark?

3. Er der specifikke karakteristika, der gør sig gældende for 

husstande, der har mange kødfrie dage på en uge (3 eller flere)?

4. Hvilken indkøbsadfærd har de enkelte segmenter?

5. Hvor meget betyder livsstil, køn, alder og geografi?



INDHOLD

• 40 sider

• 26 grafer og grafikker

• Målgruppe beskrivelser

• Baseret på 1.100 forbrugerinterview



Nøgleparametre

Variabler

Antal kødfrie dage pr. uge 

Indkøbsansvar 

Primære indkøbssted 

Indkøbsfrekvens 

Indkøbskurve størrelse 

Brug af kioskkæder 

Køn 

Alder 

Geografi 

Husstandssammensætning 

Børn i husstanden 

Husstandsindkomst 

Livsstil 

Brug af sociale medier 

Brug af kiosker 

Bå-i-byen frekvens 



For mere information og bestilling af rapport kontakt venligst:

QUANTIC ApS     Rosenkæret 11 C    DK-2860 Søborg     www.quantic.dk

Daniel Kim Soren

CEO

Mobil: 40 91 99 66

dso@quantic.dk

OM QUANTIC

QUANTIC er et market intelligence firma, der leverer kommercielle indsigter til virksomheder i en række brancher 

og industrier.

Vore data og anbefalinger giver vore kunder mulighed for at vækste og effektivitetsforbedre på et strategisk, 

taktisk og operationelt niveau.

Det er vores overbevisning, at værdien af market intelligence ikke kun er et spørgsmål om data, men i langt højere 

grad evnen til at fortolke og forstå de kommercielle implikationer. Derfor kræver vi, at alle vore senior rådgivere 

har en solid forretningsforståelse og erfaring fra ”din side af bordet”.


