


FREMTIDEN KAN IKKE 
SÆTTES PÅ FORMEL



FORSTÅELSE AF NUTIDEN
GIVER BUD PÅ FREMTIDEN



MODERNE FORBRUGER



BESLUTNINGSTRÆTHED



2000+





FOR MANGE VALG



• Film



ANTI-CHOICE / No CHOICE

Den klassiske tilgang til ”kunden er kongen” 
er at tilbyde alle muligheder og alle de mulige  
kombinationer som man overhovedet kan drømme sig til.

Med de mange beslutninger, som en forbruger skal tage 
hver dag, er der brug for det modsatte. 

Flere restauranten fravælger store menukort og kører 
simple faste menuer eller tre af hver servering eller 
serverer kun én slags mad. 

Anti-choice eller no-choice giver magten tilbage til 
brandet og gør livet nemt for forbrugeren.

En win-win situation – intet mindre!



TIDSMANGEL



69 PROCENT FØLER TIT, AT DE IKKE 
HAR TID NOK TIL AT LAVE ALLE DE 
TING, DE SKAL NÅ. 

Kilde: Indeks Danmark / Gallup



27 = 24 ?





52 PROCENT MENER AT TID ER 
VIGTIGERE END PENGE

Kilde: Indeks Danmark / Gallup





Money rich, time poor



UTÅLMODIGE



INSTANT SKILLS





FAST-LANING





ON DEMAND





CONVENIENCE / NEMHED
ER EN VIGTIG TREND





FANGET 



SUNDT

USUNDT







DISCOUNT

LUKSUS





FAST

SLOW





DEN MODERNE FORBRUGER





LAVE MAD?



LAVE MAD?
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Ingen tid Tid til alt



Travl hverdag, meget støj

Ingen tid
til indkøb, tilberedning, 

spisning og oprydning

Tilstedeværelse, 
afslapning

Tid til alt
også sanselige 

oplevelser, 
høj involvering



ENKELT
TRYGT 
SUNDT

GODT
FRISKT
ÆGTE

Gode argumenter, nye metoder 
og enklere løsninger 

Sæson, hjemmelavet 
og historie



VI VIL DET HELE





NY NORDISK















Danmark 
er et af 

verdens 
mest 

kødspisen
de lande



KØDET VÆLGES FØR GRØNTSAGERNE

77% beslutter sig først for kødet, 

når de skal finde på aftensmad, og 

vælger det grønne bagefter. 77%

Tre ud af fire vælger kød før grøntsager, når aftensmaden skal planlægges. 

I København er der flere, der tager udgangspunkt i det grønne. 

21%
I hovedstaden vælger 21% 

grøntsagerne først, mens det samme 

gælder for 10% på landsplan.

21 procent af danske kvinder holder 

aldrig kødløse dage.21%
En ud af ti vil i høj grad gerne spise 

mindre kød, mens 22 procent i nogen 

grad gerne vil skære i kødindtaget. 10%
33% 33 procent af danske mænd holder 

aldrig kødløse dage.

Kilde: Coop Analyse + Samvirke

Mere end halvdelen af danskerne i 

en eller anden grad at spise mindre 

kød fremover.50%



Kødet krymper på vores 

tallerkener. 28 procent af os har en 

kødløs dag om ugen.28%
44%

44 procent af dem, der skærer

ned på kød, gør det ved at indføre 

kødfrie dage

38 procent skærer ned ved at have

mindre kød på tallerkenen

Suppleret af andre fødevarer38%
39 procent af danskerne har skåret 

ned på deres forbrug af kød, 

fjerkræ og fisk de seneste 5 år.39%
31%

31 procent af danskerne mener, at 

kødets smag og mørhed er vigtigst.

Vi forholder os i mindre grad til 

kødets oprindelse og slagtemetoder

2 procent er helt holdt op med at 

spise kød. Den væsentligste årsag 

til at skære ned på kød er klimaet.2%
Kilde: Coop Analyse + Samvirke

KØDET KRYMPER PÅ TALLERKENEN

DER ER STIGENDE INTERESSE FOR GRØNTSAGER OG EN BEVÆGELSE HEN MOD MINDRE KØD PÅ Tallerkenen. 

EN NY ide er en tallerken med markering i glasuren og inddeling i tre rum  (nudging for voksne). 





FOODTRENDS



MEGATRENDS














