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Forbrugernes spisevaner i sommerferien
Highlights







Hver anden tilbringer sin sommerferie i Danmark
Godt en fjerdedel spiser mere usundt i sommerferien end resten af året
Det er især is, der er årsag til, at nogle spiser mere usundt i
sommerferien
Flere danskere vil bruge flere penge på mad i sommerferien i år
De ekstra penge til mad går primært til restaurantbesøg
De fleste danskere har pølser på menuen, når de griller

Størstedelen af danskerne spiser ikke mere usundt i sommerferien
Sommerferien står for døren, og derfor er det interessant at undersøge, om
danskernes madvaner ændrer sig i den forbindelse. Først og fremmest har
vi spurgt danskerne om, hvor de planlægger at tilbringe deres sommerferie.
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Kilde: Userneeds, juni 2013 for Landbrug & Fødevarer

Tæt på hver anden
dansker bliver hjemme i
Danmark i år

Tæt ved halvdelen af danskerne holder sommerferien i Danmark, godt en
tredjedel holder både ferie i Danmark og uden for Danmark, mens 16%
holder sommerferie i udlandet. Så relativt mange planlægger at nyde den
danske sommer og håber måske på godt vejr herhjemme.
Men betyder sommerferien, at danskerne spiser mere usundt, end de gør
resten af året? Det har vi også spurgt danskerne om, og resultatet fremgår
herunder.
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Kilde: Userneeds, juni 2010 og 2013 for Landbrug & Fødevarer

De fleste danskere spiser
ikke mere usundt i
sommerferien
sammenlignet med
resten af året.

Langt de fleste danskere spiser ikke mere usundt i deres sommerferie. Vi
stillede det samme spørgsmål tilbage i juni 2010, og tallene ser ikke ud til at
have ændret sig væsentligt. I 2013 er der godt en fjerdedel, der angiver, at
de spiser mere usundt i sommerferien end resten af året. Dette afhænger
imidlertid af, hvilke ferieplaner man har, da de danskere, der holder deres
sommerferie i udlandet i højere grad angiver, at de spiser mere usundt, end
de danskere, der bliver herhjemme.
Det er også interessant at belyse, hvad der gør, at nogle danskere spiser
mere usundt i deres sommerferie, end de gør resten af året.
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Figur 2
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Kilde: Userneeds, juni 2013 for Landbrug & Fødevarer

Det er især is, der er
årsag til, at nogle spiser
mere usundt i deres
sommerferie.

Resultatet viser, at det især er flere is, flere restaurantbesøg og flere
lejligheder til at nyde alkohol, som flest angiver som årsager til, at man
spiser mere usundt i sommerferien. Dette afhænger dog også af de konkrete
ferieplaner. En væsentlig større del af de danskere, der holder ferie i
Danmark, angiver, at de spiser mere usundt i sommerferien, fordi de spiser
is sammenlignet med andre. Hvorimod en væsentlig større andel af de, der
rejser ud af landet, angiver, at de spiser mere usundt, fordi de oftere går på
restaurant.
Ligeledes er der nogle forskelle på aldersgrupperne, da det i højere grad er
de unge mellem 18-34 år, der spiser is end de øvrige aldersgrupper.
Danskerne bruger flere penge på mad i sommerferien
Ferien er en god lejlighed til at forkæle sine nærmeste, og derfor har vi
spurgt danskerne, om de bruger flere penge på mad i sommerferien, end de
gør resten af året.
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Figur 3
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Kilde: Userneeds, juni 2010 og 2013 for Landbrug & Fødevarer

Flere danskere vil bruge
flere penge på mad i
sommerferien i år.

Det viser sig, at væsentlig flere danskere angiver, at de bruger flere penge
på mad i sommerferien i år sammenlignet med målingen for tre år siden.
Måske hænger dette sammen med, at flere tilbringer sommerferien udenfor
landets grænser i år. I hvert fald er der en væsentlig større del, af de, der
tilbringer sommerferien udenfor landets grænser, som angiver, at de bruger
flere penge på mad i sommerferien sammenlignet med resten af året.
Der er også nogle interessante forskelle, når vi ser på forskellige typer af
forbrugere1. Ud af gruppen, som kaldes realisterne, der bl.a. er kendetegnet
ved, at de ofte må gå på kompromis med kvaliteten af de fødevarer, de
køber, angiver i højere grad end de øvrige grupper, at de vil bruge flere
penge på fødevarer i sommerferien.

De ekstra penge på mad
bliver især brugt på
restaurantbesøg.

Årsagerne til, at danskerne vil bruge flere penge på mad i sommerferien, er
først og fremmest, at de spiser mere på restaurant. Men derudover nævner
nogle også, at de får flere gæster, og at de køber bedre råvarer til at lave
mad af i sommerferien. Den gruppe af forbrugere, der bruger flere penge,
fordi de køber bedre råvarer, angiver især, at de bruger flere penge på kød,
frugt, grønt og vin.
Pølsen har en sikker plads på grillen
Sommeren er også højsæson for grilning, men hvilket kød griller danskerne
lige for tiden?

1 Se appendix om persontyper
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Figur 4
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Kilde: Userneeds, juni 2013 for Landbrug & Fødevarer

Flest danskere spiser
pølser, når de griller.

Pølser er en sikker klassiker, der optræder på grillen, faktisk angiver 76% af
danskerne, at de oftest griller pølser. Derudover er bøf af oksekød og
kyllingebryst også populære spiser. Marineret kød med tilsat lage grilles
også af mange danskere. Pulled pork er et relativt nyt produkt, og det
optræder endnu ikke på så mange grille rundt om i landet, faktisk nævnes
det kun af 5%.
Forbrugergruppen idealisterne griller i højere grad fisk end de øvrige
forbrugergrupper.
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Metode
Landbrug & Fødevarer har bedt Userneeds gennemføre en repræsentativ
undersøgelse omkring danskernes adfærd i sommerferien. Undersøgelsen
er blevet gennemført i juni 2013 blandt 1.013 deltagere repræsentativt
udvalgt for den danske befolkning.
Appendix - persontyper
Idealisterne (19 pct.):
For idealisterne er mad og madlavning en vigtig ting i livet. De værdsætter
rigtig god mad og har stor fokus på kvalitet. De er villige til at betale for høj
kvalitet - fødevarernes pris betyder mindre end kvaliteten.
De bekvemme (15 pct.):
De bekvemme udgør den mindste gruppe. De anser ikke sig selv som en del
af dem, der er virkeligt interesserede i mad og madlavning. De har andre
interesser og gøremål, som de synes er vigtigere. De lægger ikke så meget
vægt på, hvad fødevarerne koster, når de køber ind.
Realisterne (33 pct.):
Realisterne er meget interesserede i mad og madlavning. De lægger stor
vægt på at spise god mad, som er veltilberedt, men de er meget bevidste
om, hvad fødevarerne koster. De afstår nogle gange fra at købe den kvalitet,
de egentlig gerne ville.
Traditionalisterne (30 pct.):
Traditionalisterne udgør den største gruppe. For dem handler mad først og
fremmest om at blive mæt – det behøver ikke at være så fint og avanceret.
Det skal bare være god mad og smage godt. De lægger meget vægt på,
hvad fødevarerne koster, når de køber ind. De gør sig umage for at finde de
gode tilbud.

Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

Yderligere kontakt
E info@lf.dk
W www.lf.dk

Marianne Gregersen

3339 4677 mgr@lf.dk

