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marked 



Undersøgelsesmetode: Spørgeskema på internettet, nationalt repræsentativt udvalg i det 

enkelte land 

Selektering: Unge og voksne mellem 15-74 år i Sverige, Norge, Finland og Danmark 

Dataindsamling: 7.-21. januar 2019 

Antal respondenter: 4.008 

Hvor bemærker den nordiske befolkning reklamer, og 
hvilke kanaler driver hvilken adfærd? 
 
I Nordic Advertising Compass 2019 søger PostNord svar på, hvordan 
medieforbrug, holdninger til reklamer og tilhørende adfærd ser ud i Sverige, 
Norge, Finland og Danmark. 
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analysevirksomheden 
Ungdomsbarometern, og til grund for resultatet ligger et nationalt repræsentativt 
udvalg af befolkningen i det enkelte land.  



MEDIEFORBRUG 
Hvor digitale er danskere i deres medieforbrug, og hvilke aktiviteter bruger flest på ugebasis? 
 
REKLAMEKANALER OG AKTIVERINGER 
I hvilke kanaler bemærkes reklamer, og hvilke kanaler driver hvilken adfærd? 
 
BRANCHESPECIFIK KOMMUNIKATION 
I hvilke kanaler ses tilbud og reklamer for forskellige brancher, og i hvilken kanal kan danskerne 
bedst lide at blive eksponeret for reklamen? 
 
FORSTYRRENDE REKLAME 
I hvilken udstrækning forstyrres danskere af reklamer i hverdagen, og hvad er det først og 
fremmest, der skaber irritation? 
 
 
SKÆRMTID I BALANCE? 
Hvad mener danskere om deres skærmtid, og hvilke aktiviteter udtrykker flest en vilje til at 
skrue ned for? 
 
BÆREDYGTIG LIVSSTIL? 
Hvor vigtigt er det for danskere at leve bæredygtigt, og hvordan påvirker holdningerne 
forbrugsvalgene? 
 
IMPLIKATIONER FOR MARKEDSFØRINGEN? 

Nordic Advertising Compass 2019 
INDHOLD 



MEDIEFORBRUG 
1 

Hvor digitale er danskere i deres medieforbrug, og hvilke 
aktiviteter bruger flest på ugebasis? 



RESUMÉ: 
 

Danskeres medieforbrug fortsætter med at flytte sig fra traditionelt til internett. I toppen 
blandt aktiviteter på ugebasis findes sociale medier, efterfulgt af mobilt indhold. Unge 
ser det meste eller alt via play-/streamingtjenester, mens voksne stadig fortrinsvis ser 

traditionelt tv. 
 

Unge bruger mest skærmtid i fritiden på mobiltelefonen eller computeren, voksne (indtil 
videre) foran tv. 
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Anvender sociale medier (fx Facebook, Instagram, Snapchat) 

Ser på play-/streamingtjenester (fx YouTube, Netflix) 

Hører streamet musik (fx Spotify) 

Surfer rundt på forskellige hjemmesider 

Spiller spil på mobilen på tablet/iPad 

Spiller computer-/tv-spil 

Besøger nyhedssites 

Læser bøger (i papirform) 

Hører radio 

Ser almindeligt tv (ikke play-/streamingtjenester) 

Hører podcasts 

Læser aviser og magasiner (i elektronisk form) 

Læser aviser og magasiner (i papirform) 

Læser e-bøger (fx på iPad eller tablet) 

Hører lydbøger 

Ingen af disse 
Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Unges medievaner er hovedsagelig digitale og præges blandt andet af 
sociale medier og streamingtjenester. Flere unge spillere i højere grad 
computer-/tv-spil end de ser flow tv i løbet af en typisk uge. 

6 Hvilke af følgende ting plejer du at gøre en typisk uge? 
Alder 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  



1. Anvender sociale medier (fx Facebook, Instagram, Snapchat) 88% 

2. Ser på play-/streamingtjenester (fx YouTube, Netflix) 85% 

3. Hører streamet musik (fx Spotify) 76% 

4. Surfer rundt på forskellige hjemmesider 68% 

5. Spiller spil på mobilen på tablet/iPad 47% 

1. Ser almindeligt tv (ikke play-/streamingtjenester) 80% 

2. Anvender sociale medier (fx Facebook, Instagram, Snapchat) 72% 

3. Hører radio 69% 

4. Surfer rundt på forskellige hjemmesider 63% 

5. Besøger nyhedssites 60% 

UNGE (15-29 ÅR): TOP FEM MEDIEVANER PÅ UGEBASIS 

VOKSNE (30-74 ÅR): TOP FEM MEDIEVANER PÅ UGEBASIS 

Hvilke af følgende ting plejer du at gøre en typisk uge? 
Alder 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  



Top 5 sociale medier i Danmark 

 Hvilket eller hvilke af følgende anvender du? Flervalgsspørgsmål:  

81% 62% 54% 37% 33% 
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Facebook 

Messenger 

Snapchat 

YouTube 

Instagram 

LinkedIn 

Pinterest 

WhatsApp 

Twitch 

Twitter 

Tinder 

Tumblr 

Telegram 

Musical.ly 

Ingen af disse 

Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Næsten alle unge bruger Facebook, og syv ud af ti bruger Snapchat, 
YouTube og Instagram. Hovedparten af voksne bruger Facebook og 
YouTube, men betydeligt færre Snapchat og Instagram 

9 Hvilket eller hvilke af følgende anvender du? 
Alder 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  
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77% 

54% 
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31% 
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0% 

Facebook 

Messenger 

YouTube 

Instagram 

LinkedIn 

Snapchat 

Pinterest 

WhatsApp 

Twitter 

Tinder 

Twitch 

Telegram 

Tumblr 

Musical.ly 

Totalt 2019 

Totalt 2018 

Relativt små forskelle i brugen på totalt niveau 2019 sammenlignet med 
2018 

10 Hvilket eller hvilke af følgende anvender du? 
Tidssammenligning 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  



Voksne bruger mest tid foran tv i fritiden. For unge er der en tæt kamp  
mellem computer og mobiltelefon 

11 

15% 

37% 38% 

3% 

6% 

47% 

18% 19% 

12% 

4% 

Tv Mobil Computer iPad/tablet Usikker, ved ikke 

Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

Hvilken skærm bruger du mest tid foran i fritiden? 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning:  

Unge 
vælger 

Voksne 
vælger 



42% 

32% 

16% 

6% 
3% 

7% 

11% 

17% 

39% 

26% 

100 % – i princippet 
alt (ser kun via fx 
YouTube, Netflix, 

play-tjenester, apps 
og download) 

75 % – det meste 50 % – omkring 
halvdelen 

25 % – meget lidt 0 % – i princippet 
intet (ser kun 
almindelige tv-

udsendelser eller 
bluray/dvd) Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

Fire ud af ti unge ser ”i princippet alt” videoindhold på internettet 
en typisk uge – blandt voksne er det mest almindelige stadig 
”meget lidt” 

12 Hvor stor en del af de levende billeder, du ser en typisk uge (fx film, serier, programmer eller videoer), ser du på internettet? 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning:  



11% 
13% 

17% 

36% 

24% 

10% 

14% 
17% 

39% 

20% 

100 % – i princippet 
alt (ser kun via fx 
YouTube, Netflix, 

play-tjenester, apps 
og download) 

75 % – det meste 50 % – omkring 
halvdelen 

25 % – meget lidt 0 % – i princippet 
intet (ser kun 
almindelige tv-

udsendelser eller 
bluray/dvd) 

Totalt 2019 Totalt 2018 

På totalt niveau har det digitale tv-forbrug ikke ændret sig 
nævneværdigt i det seneste år 

13 Enkeltvalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  

Hvor stor en del af de levende billeder, du ser en typisk uge (fx film, serier, programmer eller videoer), ser du på internettet? 
Tidssammenligning 



41% 
Lidt mere end 4 ud af 10 danskere 
oplyser, at mindst halvdelen af 
deres tv-forbrug sker på 
internettet.  

Hvor stor en del af de levende billeder, du ser en typisk uge (fx film, serier, programmer eller videoer), ser du på internettet? 
Totalresultat 

Enkeltvalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  



Medieforbruget i Norden er stort set ens, uanset land. Den svenske befolkning er en smule mere digital end 
de øvrige, især når det drejer sig om streamingtjenester som eksemplevis Spotify og Netflix.  

Svenskerne bruger i gennemsnit mest af deres ledige skærmtid på mobilen sammenlignet med borgerne i de 
andre nordiske lande, hvis primære skærm er tv. 

79% af den finske befolkning 
er regelmæssigt på 

WhatsApp, hvilket gør den 
til det mest anvendte sociale 

medie i landet. 
 

Medieforbrug i Norden 

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK 
78% af den svenske 
befolkning bruger 

regelmæssigt Facebook, 
hvilket gøre Facebook til det 
mest anvendte sociale medie 

i landet. 

82% af den norske 
befolkning bruger 

regelmæssigt Facebook, 
hvilket gør Facebook til det 

mest anvendte sociale medie 
i landet. 

81% af den danske 
befolkning bruger 

regelmæssigt Facebook, 
hvilket gør Facebook til det 

mest anvendte sociale medie 
i landet. 



REKLAMEKANALER OG AKTIVERINGER 
 

2 
I hvilke kanaler bemærkes reklamer, og hvilke 

kanaler driver hvilken adfærd? 



RESUMÉ: 
 

Unge oplyser, at de hovedsagelig møder reklamer på sociale medier og YouTube, mens 
voksne hovedsagelig møder dem på flow tv, sociale medier og i postkassen. Unge agerer 
noget oftere end voksne på reklamer, som de bemærker: de søger blandt andet i højere 

udstrækning information, spørger og diskuterer og læser anmeldelser og tests. 
 

To ud af tre, som har bemærket reklamer i postkassen i det seneste halve år, har købt 
noget i en fysisk butik som følge af reklamen.  
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5% 

11% 

Reklame på sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat eller Twitter) 

Reklame på YouTube 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame på tv  

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame i radioen 

Reklame i mail  

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  

Reklame i butikker 

Reklame på sms 

Reklame i postkassen 

Biografreklame 

Reklame i podcasts 

Annoncer/bilag i aviser  

Usikker, ved ikke 

Ingen steder – jeg lægger aldrig mærke til reklamer nogen steder 

Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

En stor reklamekampagne, der i en uge ses ”over alt” ville 
hovedsageligt blive bemærket på sociale medier og YouTube af 
unge, mens voksne oplyser flow tv, sociale medier og postkassen  

18 Forestil dig en stor reklamekampagne, der i løbet af en uge kan ses/høres overalt, hvor det er muligt at reklamere – Hvor virker det sandsynligt, at du har set/hørt reklamekampagnen, når ugen er gået? 
Alder 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  

Resultatet 
afspejler både 
modtagernes 

medievaner og 
brugernes 
mediekøb 
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30% 

27% 

19% 

21% 

21% 

16% 

11% 

17% 

15% 

8% 

7% 

5% 

1% 

4% 

13% 

Reklame på tv  

Reklame på sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat eller Twitter) 

Reklame i postkassen 

Reklame i radioen 

Annoncer/bilag i aviser  

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame på YouTube 

Reklame i mail  

Reklame i butikker 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  

Biografreklame 

Reklame på sms 

Reklame i podcasts 

Usikker, ved ikke 

Ingen steder – jeg lægger aldrig mærke til reklamer nogen steder 

Totalt 2019 

Totalt 2018 

Sammenlignet med sidste år ses en tydelig stigning i andelen, der 
bemærker reklamer på sociale medier 

19 Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  

Forestil dig en stor reklamekampagne, der i løbet af en uge kan ses/høres overalt, hvor det er muligt at reklamere – Hvor virker det sandsynligt, at du har set/hørt reklamekampagnen, når ugen er gået? 
Tidssammenligning 



Andel som har […] efter at have set/modtaget reklame  …i postkassen …på sociale medier …på tv …i mail 

Udnyttet en rabatkode 19% 25% 11% 54% 

Skiftet leverandør af noget (fx bredbånd, mobiltelefoni, forsikring) 4% 4% 4% 14% 

Udnyttet et ”prøve”-tilbud (fx første måned gratis) 7% 20% 6% 14% 

Blevet kunde hos en virksomhed 6% 7% 5% 16% 

Booket noget (fx ophold, rejse, oplevelse, behandling osv.) 12% 16% 11% 38% 

Udnyttet et specialtilbud fra en virksomhed, jeg er kunde hos 16% 16% 8% 41% 

Besøgt en hjemmeside 40% 60% 36% 67% 

Besøgt en fysisk butik 56% 15% 26% 38% 

Besøgt et event 7% 17% 7% 18% 

Besøgt noget andet (fx restaurant, sted) 10% 19% 11% 19% 

Købt/bestilt produkter på Internettet 29% 38% 24% 68% 

Købt produkter i en fysisk butik 68% 17% 30% 43% 

Installeret en app 15% 27% 16% 47% 

Søgt efter oplysninger om noget 30% 40% 28% 44% 

Læst test/anmeldelser 19% 23% 11% 45% 

Givet tips til en 8% 9% 4% 26% 

Spurgt eller diskuteret med andre 9% 13% 9% 9% 

Ingen af disse 14% 8% 33% 9% 

Forskellige kanaler driver forskellige handlinger: To ud af tre, der har bemærket 
reklamer i postkassen i det seneste halve år, har købt noget i en fysisk butik som følge 

af reklamen  

Har du i det seneste halve år gjort noget af følgende efter du har set/fået [X]?  
Individer som tidligere har svaret, at de har bemærket reklame [X = I postkassen/På sociale medier/På tv/Pr. mail] Kanal slumpet. 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning: 



...har den gennemsnitlige dansker gjort i det seneste 
halve år efter at have modtaget og bemærket 
reklamer i postkassen. Mest almindeligt at 
besøge/handle i fysisk butik, søge efter information, 
benytte en rabatkode samt handle på internettet. 

4 TING 



UNGE (15-29 ÅR) ANDEL VOKSNE (30-74 ÅR) ANDEL 

Besøgt en hjemmeside 71% Besøgt en hjemmeside 43% 

Installeret en app 44% Købt produkter i en fysisk butik 38% 

Søgt efter oplysninger om noget 42% Besøgt en fysisk butik 32% 

Købt/bestilt produkter på Internettet 38% Søgt efter oplysninger om noget 32% 

Udnyttet en rabatkode 27% Købt/bestilt produkter på Internettet 31% 

Top 5 aktiveringer efter at have modtaget reklame 
Unges handlinger efter at have bemærket en reklame er primært at søge mere information via 

digitale kanaler, mens voksne i højere udstrækning besøger og forbruger i fysiske butikker 

Har du i det seneste halve år gjort noget af følgende efter du har set/fået [X]? 
Alder + Individer som tidligere har oplyst, at de har bemærket reklame [X = I postkassen/På social medier/På tv/Pr– mail] Kanal slumpet – ovenfor vises et gennemsnit 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  
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10% 

38% 

32% 

13% 

7% 
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5% 

21% 

Besøgt en hjemmeside 

Installeret en app 

Søgt efter oplysninger om noget 

Købt/bestilt produkter på Internettet 

Udnyttet en rabatkode 

Besøgt noget andet (fx restaurant, sted) 

Udnyttet et ”prøve”-tilbud (fx første måned gratis) 

Læst test/anmeldelser 

Spurgt eller diskuteret med andre 

Besøgt et event 

Købt produkter i en fysisk butik 

Besøgt en fysisk butik 

Udnyttet et specialtilbud fra en virksomhed, jeg er kunde hos 

Givet tips til en 

Booket noget (fx ophold, rejse, oplevelse, behandling osv.) 

Blevet kunde hos en virksomhed 

Skiftet leverandør af noget (fx bredbånd, mobiltelefoni, … 

Ingen af disse 

Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Handlinger illustreret ud fra alder (uanset reklamekanal) viser, at unge 
forbrugere overvejende handler mere end voksne, blandt andet besøger flere 
unge hjemmesider, installerer apps samt spørger og diskuterer med andre 

23 

4 3 

Antal alternativer unge vs. voksne 
oplyser i gennemsnit: 

Har du i det seneste halve år gjort noget af følgende efter du har set/fået [X]? 
Alder + Individer som tidligere har oplyst, at de har bemærket reklame [X = I postkassen/På sociale medier/På tv/Pr. mail] Kanal slumpet. 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  



Top 5 handlinger med størst forskel mellem 
unge og voksne 

UNGE 
(15-29 ÅR) 

VOKSNE 
(30-74 ÅR) DIFFERENCE 

1. Besøgt en hjemmeside 71% 43% 28% 

2. Installeret en app 44% 18% 25% 

3. Udnyttet et ”prøve”-tilbud (fx første måned gratis) 24% 9% 15% 

4. Besøgt noget andet (fx restaurant, sted) 25% 12% 13% 

5. Spurgt eller diskuteret med andre 20% 9% 11% 



Lidt over halvdelen af Norden bemærker reklamer i tv, hvilket også er den kanal, hvor modtageligheden virker 
til at være lige stærk uanset marked. Den finske og den norske befolkning har, når det handler om 

hovedparten af øvrige kanaler, en tendens til at bemærke reklamer i højere udstrækning end den svenske og 
danske befolkning.  

 
Ud over tv, som flest oplyser som den kanal, de ser flest reklamer på uanset marked, bemærker den finske 
befolkning i første omgang reklamer i postkassen, i radioen og trykte aviser. For den norske er det i stedet 

sociale medier, postkassen og bannere, der bemærkes.  

I Sverige, Finland 
og Norge fører 

reklamer i 
gennemsnit til 4 

handlinger – i 
Danmark 3. 

Reklamekanaler og handlinger i Norden 

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK 



BRANCHESPECIFIK REKLAME 
3 

I hvilke kanaler ses tilbud og reklamer for forskellige brancher, og i 
hvilken kanal kan danskerne bedst lide at se reklamen? 



RESUMÉ: 
 

Uagtet et udpræget digitalt medieforbrug købes hovedparten af alle produkter inden for fem 
undersøgte brancher* stadig i fysiske butikker. Evnen til at drive kunder til butikken bliver 

dermed et centralt hensyn i valget af mediesammensætning. 
 

I samtlige undersøgte brancher ender postkassen i toppen som den kanal, hvor flest vil tage imod 
tilbud og reklamer. 

 
* Tøj/sko / hjemmeelektronik / sport/fritid / mad/fødevarer / byggevarer 
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35% 

33% 

33% 

31% 

26% 

6% 

5% 

5% 

19% 

31% 

50% 

31% 

27% 

24% 

20% 

31% 

8% 

19% 

8% 

19% 

Tøj/sko 

Mad/fødevarer 

Sport/fritid 

Hjemmeelektronik 

Indretning/møbler 

Skønhed/sundhed 

Bøger/medier 

Tilbehør til bil/båd/mc 

Byggevarer 

Artikler til børn/legetøj 

Ingen af disse områder 

Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Mad og fødevarer topper de voksnes liste, mens sko og tøj topper de 
unges liste over interessante områder at få nyheder, tilbud og reklamer 
om 

28 Inden for hvilket eller hvilke af disse områder synes du, at det kan være interessant at finde nyheder, oplysninger, tilbud og reklamer? 
Alder 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  



Hvor individer med interesse for [område X] plejer at møde 
tilbud og reklamer for [område X] i øjeblikket: Tøj og sko Hjemmeelektronik Sport og fritid Mad og fødevarer Byggevarer 

Reklame i postkassen 36% 41% 29% 54% 52% 

Annoncer/bilag i aviser  20% 23% 22% 28% 22% 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 5% 5% 9% 6% 2% 

Reklame på sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat eller Twitter) 36% 35% 35% 16% 10% 

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  9% 18% 13% 6% 5% 

Reklame i radioen 2% 8% 9% 4% 7% 

Reklame i podcasts 0% 2% 2% 1% 2% 

Reklame på tv  24% 35% 40% 32% 34% 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  3% 3% 3% 2% 1% 

Reklame på YouTube 5% 16% 14% 4% 5% 

Biografreklame 4% 4% 6% 4% 3% 

Reklame i butikker 20% 10% 20% 28% 19% 

Reklame på sms 3% 2% 3% 3% 2% 

Reklame i mail  33% 27% 25% 18% 19% 

Usikker, ved ikke 7% 4% 9% 3% 3% 

Ingen steder – jeg lægger aldrig mærke til reklamer nogen steder 10% 8% 4% 5% 12% 

Tilbud og reklamer for mad og fødevarer samt byggevarer bemærkes i særklasse mest 
i postkassen, mens tøj og sko bemærkes lige så meget på sociale medier 

Hvor plejer du normalt at møde tilbud og reklamer for [X] i dagligdagen? 
Personer som tidligere svarede at de har en interesse for [X = Tøj/Sko / Hjemmeelektronik / Sport/fritid / Mad/Fødevarer / Byggematerialer]. Kategori randomiseret. 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning: 



36% 

33% 

36% 

20% 

24% 

20% 

9% 

2% 

5% 

5% 

0% 

3% 

4% 

3% 

31% 

22% 

22% 

13% 

5% 

4% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Reklame i postkassen 

Reklame i mail  

Reklame på sociale medier 

Annoncer/bilag i aviser  

Reklame på tv  

Reklame i butikker 

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame i radioen 

Reklame på YouTube 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame i podcasts 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  

Biografreklame 

Reklame på sms 
Møder reklamer i øjeblikket 
Vil helst møde reklamen 

Individer med interesse for tøj/sko kan bedst lide at se tilbud og 
reklamer for tøj/sko i postkassen, på sociale medier samt pr. mail 

30 
Hvor plejer du normalt at møde tilbud og reklamer for [X] i dagligdagen? (Flervalgsspørgsmål) 
Hvor kan du bedst lide at møde tilbud og reklamer for [X]? (Spørgsmål hvor alternativerne udgjordes af de svaralternativer respondenten havde oplyst i spørgsmål 1) 
[X = Tøj/sko] 

Spørgsmål 1: 
Spørgsmål 2: 
Filter:  



41% 

27% 

35% 

35% 

23% 

18% 

16% 

2% 

10% 

4% 

2% 

5% 

8% 

3% 

34% 

17% 

13% 

11% 

8% 

8% 

4% 

2% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

Reklame i postkassen 

Reklame i mail  

Reklame på tv  

Reklame på sociale medier 

Annoncer/bilag i aviser  

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame på YouTube 

Reklame i podcasts 

Reklame i butikker 

Biografreklame 

Reklame på sms 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame i radioen 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  
Møder reklamer i øjeblikket 
Vil helst møde reklamen 

31 

Individer med interesse for hjemmeelektronik kan bedst lide at 
møde tilbud og reklamer for hjemmeelektronik i postkassen, 
efterfulgt af mail og tv 

Hvor plejer du normalt at møde tilbud og reklamer for [X] i dagligdagen? (Flervalgsspørgsmål) 
Hvor kan du bedst lide at møde tilbud og reklamer for [X]? (Spørgsmål hvor alternativerne udgjordes af de svaralternativer respondenten havde oplyst i spørgsmål 1) 
[X = Hjemmeelektronik] 

Spørgsmål 1: 
Spørgsmål 2: 
Filter:  



29% 

35% 

40% 

22% 

25% 

20% 

13% 

14% 

9% 

6% 

9% 

2% 

3% 

3% 

23% 

16% 

16% 

10% 

10% 

8% 

7% 

6% 

3% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

Reklame i postkassen 

Reklame på sociale medier  

Reklame på tv  

Annoncer/bilag i aviser  

Reklame i mail  

Reklame i butikker 

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame på YouTube 

Reklame i radioen 

Biografreklame 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame i podcasts 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  

Reklame på sms 
Møder reklamer i øjeblikket 

Vil helst møde reklamen 

32 

Individer med interesse for sport og fritid kan bedst lide at få 
tilbud og reklamer for sport og fritid i postkassen, derefter på 
sociale medier og tv 

Hvor plejer du normalt at møde tilbud og reklamer for [X] i dagligdagen? (Flervalgsspørgsmål) 
Hvor kan du bedst lide at møde tilbud og reklamer for [X]? (Spørgsmål hvor alternativerne udgjordes af de svaralternativer respondenten havde oplyst i spørgsmål 1) 
[X = Sport/fritid] 

Spørgsmål 1: 
Spørgsmål 2: 
Filter:  



54% 

28% 

32% 

28% 

16% 

18% 

4% 

6% 

4% 

2% 

4% 

6% 

1% 

3% 

51% 

12% 

11% 

8% 

7% 

5% 

2% 

2% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Reklame i postkassen 

Reklame i butikker 

Reklame på tv  

Annoncer/bilag i aviser  

Reklame på sociale medier 

Reklame i mail  

Biografreklame 

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame i radioen 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  

Reklame på YouTube 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame i podcasts 

Reklame på sms 

Møder reklamer i øjeblikket 

Vil helst møde reklamen 

33 

Lidt over halvdelen af individerne med interesse for mad og 
fødevarer kan bedst lide at få tilbud og reklamer for mad og 
fødevarer i postkassen 

Hvor plejer du normalt at møde tilbud og reklamer for [X] i dagligdagen? (Flervalgsspørgsmål) 
Hvor kan du bedst lide at møde tilbud og reklamer for [X]? (Spørgsmål hvor alternativerne udgjordes af de svaralternativer respondenten havde oplyst i spørgsmål 1) 
[X = Mad/fødevarer] 

Spørgsmål 1: 
Spørgsmål 2: 
Filter:  



52% 

19% 

34% 

19% 

22% 

7% 

3% 

10% 

2% 

5% 

2% 

1% 

5% 

2% 

3% 

12% 

49% 

17% 

17% 

7% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Reklame i postkassen 

Reklame i mail  

Reklame på tv  

Reklame i butikker 

Annoncer/bilag i aviser  

Reklame i radioen 

Biografreklame 

Reklame på sociale medier 

Reklameskilte/plakatsøjler i byen 

Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  

Reklame i podcasts 

Reklame på tv-kanalers playtjenester/sites  

Reklame på YouTube 

Reklame på sms 

Usikker, ved ikke 

Ingen steder – jeg lægger aldrig mærke til … 
Møder reklamer i 
øjeblikket 

34 

Næsten halvdelen af individerne med interesse for byggevarer kan 
bedst lide at møde tilbud og reklamer for byggevarer i postkassen 

Hvor plejer du normalt at møde tilbud og reklamer for [X] i dagligdagen? (Flervalgsspørgsmål) 
Hvor kan du bedst lide at møde tilbud og reklamer for [X]? (Spørgsmål hvor alternativerne udgjordes af de svaralternativer respondenten havde oplyst i spørgsmål 1) 
[X = byggevarer] 

Spørgsmål 1: 
Spørgsmål 2: 
Filter:  



1. Reklame i postkassen 

2. Reklame i mail  

3. Reklame på sociale medier 

1. Reklame i postkassen 

2. Reklame i mail  

3. Reklame på tv 

1. Reklame i postkassen 

2. Reklame på sociale medier 

3. Reklame på tv  

1. Reklame i postkassen 

2. Reklame i butikker 

3. Reklame på tv  

1. Reklame i postkassen 

2. Reklame i mail  

3. Reklame på tv  

I hvilke 3 kanaler vil danskerne helst se tilbud 
og reklamer for... 

TØJ/SKO HJEMMEELEKTRONIK SPORT OG FRITID MAD OG FØDEVARER BYGGEVARER 

Hvor kan du bedst lide at møde tilbud og reklamer for [X]? 
(Spørgsmål hvor alternativerne udgjordes af de svaralternativer respondenten havde oplyst i flervalgsspørgsmålet:  
[X = Tøj/sko / Hjemmeelektronik / Sport/fritid / Mad/fødevarer / Byggevarer] Kategori slumpad. 

Spørgsmål: 
 
Filter: 



Blandt de undersøgte brancher er det (indtil videre) mest almindeligt at 
få eller ingen af produkterne købes online = evnen til at drive kunder til 
butikken er et centralt hensyn i valget af mediesammensætning 

36 

2% 

12% 
17% 

30% 

36% 36% 

6% 

12% 

21% 
26% 

35% 35% 

6% 

14% 
18% 

27% 

33% 33% 

4% 6% 
10% 

24% 

55% 55% 

6% 7% 6% 

16% 

65% 65% 

100 % – i princippet 
alle (har kun handlet 

online/på 
internettet) 

75 % - de fleste 50 % – omkring 
halvdelen 

25 % – ganske få 0 % – i princippet 
ingen (har kun 

handlet i fysiske 
butikker) 

Usikker, ved ikke 

Tøj/sko Hjemmeelektronik Sport/fritid Mad/fødevarer Byggevarer 

Inden for hvilket eller hvilke af disse områder har du købt produkter i det seneste år? 
[X = Tøj/sko / Hjemmelektronik / Sport/fritid / Mad/fødevarer / Byggevarer 

Spørgsmål: 
Filter:  

Ud fra et gennemsnit 
af de undersøgte 

brancher har 36% af 
de unge købt mindst 

halvdelen af 
produkterne online. 
Modsvarende tal for 

voksne er 25%. 



Reklame i postkassen fører i størst udstrækning til køb i fysisk butik, mens reklamer 
pr. mail i størst udstrækning fører til køb online 

Har du i det seneste halve år gjort noget af følgende efter du har set/fået [X]? 
[X] = Slumpet reklamekanal ud fra den/dem, hvor individerne bemærker reklamer 

Spørgsmål: 
Filter: 

30% 24% TV 

17% 38% SOCIALE MEDIER 

43% 68% MAIL 

68% 29% POSTKASSEN 

KØBT/BESTILT 
PRODUKTER PÅ 
INTERNETTET 

KØBT 
PRODUKTER I EN 

FYSISK BUTIK 



FORSTYRRENDE REKLAME 
4 

I hvilken udstrækning forstyrres danskere af reklamer i hverdagen, 
og hvad er det først og fremmest, der skaber irritation i de 

forskellige kanaler? 



RESUMÉ: 
 

Hovedparten af danskerne mener, at reklamer forstyrrer dem i hverdagen, og ikke 
sjældent er det i høj grad. Det, de fleste oplever som forstyrrende, er, når reklamer 

ikke kan undgås, afbryder samt forfølger dem (fx efter at have søgt efter et produkt på 
internettet). 

 
Unge forstyrres mest af reklamer på YouTube og sociale medier – voksne forstyrres 

især mest af reklamer på tv. 



Det er svært at se bort fra, at hovedparten af befolkningen mener, at 
reklamer forstyrrer dem i hverdagen – ikke sjældent i meget stor 
udstrækning 

40 

15% 

26% 

45% 

7% 8% 

14% 

32% 

39% 

12% 

2% 

I meget stor 
udstrækning 

I ret stor 
udstrækning 

I ret lille 
udstrækning 

I meget lille 
udstrækning 

Usikker, ved ikke 

Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

I hvilken udstrækning oplever du generelt, at reklamer forstyrrer dig i hverdagen? 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning:  



60% 

59% 

55% 

48% 

44% 

38% 

37% 

37% 

34% 

33% 

23% 

18% 

15% 

3% 

45% 

42% 

45% 

52% 

35% 

36% 

36% 

29% 

35% 

25% 

22% 

24% 

13% 

2% 

Ikke kan lukkes ned/undgås 

Afbryder, når jeg er midt i noget 

Jagter/forfølger mig (fx efter at have søgt på et produkt på internettet) 

Er helt uinteressant for mig som modtager 

Føles uærlig 

Udnytter oplysninger/data om mig, som jeg ikke ved, hvor kommer fra 

Opildner til forbrug/opfordrer til unødige køb 

Genererer affald (fx papir som skal smides ud) 

Ses/høres på steder, hvor jeg slet ikke vil møde reklamer 

Handler om produkter eller brancher, som jeg ikke kan lide 

Er skinger og pralende 

Er dårligt udformet 

Ødelægger udendørsmiljøet 

Andet 

Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Unge og voksne forstyrres af omtrent de samme ting i reklamer. Det, der 
irriterer mest, er, når det ikke er muligt at undgå reklamen, den afbryder og 
forfølger (fx efter at have søgt efter et produkt på internettet) 

41 
Bidrager noget af følgende til, at du oplever, at reklamer forstyrrer dig i hverdagen? At den... 
Alder 
Respondenter der tidligere har oplyst, at de bliver forstyrret af reklamer i ret lille/ret stor/meget stor udstrækning  

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  
Filter: 



UNGE (15-29 ÅR) ANDEL VOKSNE (30-74 ÅR) ANDEL 

Reklame på YouTube 22% Reklame på tv  38% 

Reklame på sociale medier 22% Reklame på sociale medier 14% 

Reklame på tv  14% Reklame på YouTube 8% 

Reklame i mail  10% Reklame (bannere) på sites/nyhedssites  7% 

Reklame i postkassen 6% Reklame i mail  7% 

Top 5 typer af reklamer som danskerne forstyrres mest af: 

Hvilken type reklamer generer dig sammenlagt mest? 
Alder 
Respondenter der tidligere har oplyst, at de bliver forstyrret af reklamer i ret lille/ret stor/meget stor udstrækning  

Spørgsmål: 
Nedbrydning: 
Filter:  



61% 

61% 

53% 

50% 

46% 

46% 

41% 

38% 

32% 

31% 

29% 

27% 

17% 

41% 

54% 

43% 

33% 

37% 

43% 

39% 

37% 

25% 

27% 

22% 

23% 

12% 

58% 

50% 

58% 

35% 

35% 

61% 

34% 

35% 

30% 

33% 

24% 

23% 

10% 

Jagter/forfølger mig (fx efter at have søgt på et produkt på internettet) 

Er helt uinteressant for mig som modtager 

Ikke kan lukkes ned/undgås 

Udnytter oplysninger/data om mig, som jeg ikke ved, hvor kommer fra 

Ses/høres på steder, hvor jeg slet ikke vil møde reklamer 

Afbryder, når jeg er midt i noget 

Opildner til forbrug/opfordrer til unødige køb 

Føles uærlig 

Handler om produkter eller brancher, som jeg ikke kan lide 

Genererer affald (fx papir som skal smides ud) 

Er skinger og pralende 

Er dårligt udformet 

Ødelægger udendørsmiljøet 

Reklame på sociale medier 

Reklame på tv  

Reklame på YouTube 

Individer der forstyrres mest af reklamer på sociale medier oplyser i højere 
udstrækning end øvrige, at de forstyrres af reklamer, der forfølger dem, er 
uinteressante samt udnytter oplysninger/data på en usikker måde  

43 
Bidrager noget af følgende til, at du oplever, at reklamer forstyrrer dig i hverdagen? At den... 
Reklame som modtageren bliver mest forstyrret af [Reklame på sociale medier / Reklame på tv / Reklame på YouTube] 
Respondenter der tidligere har oplyst, at de bliver forstyrret af reklamer i ret lille/ret stor/meget stor udstrækning  

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  
Filter: 



Den nordiske befolkning er delt, når det kommer til reklame, og hvorvidt den er forstyrrende eller ej. Den 
svenske befolkning er mest forstyrret af reklamer, mens den norske befolkning er mindst forstyrret. De, 
som derimod lader sig forstyrre af reklamer i Norge, forstyrres af flere ting og i højere udstrækning end 

den øvrige nordiske befolkning. Reklame på tv er det, som forstyrrer mest, uanset land. 
 

*Antal som forstyrres meget + ret meget af reklamer 
 

Forstyrrende reklame i de  
nordiske lande 

56% 45% 46% 40% 

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK 



SKÆRMTID I BALANCE? 
5 

Hvad mener danskere om deres skærmtid, og hvilke 
aktiviteter udtrykker flest en vilje til at skrue ned for? 



RESUMÉ: 
 

Både unge og voksne oplyser, at de i gennemsnit bruger fire timer om dagen foran skærme i 
deres fritid. Næsten halvdelen af befolkningen ville gerne bruge mindre tid foran skærme, end 
de gør i øjeblikket. Uanset alder er det især mobiltelefoner, de fleste ønsker at skrue ned for, 

og her især forbruget af sociale medier. 



Antal skærmtimer i fritiden er typisk i dag: 

4h Unge bruger i 
gennemsnit fire timer af 

deres fritid foran en 
skærm 

4h Voksne bruger i 
gennemsnit fire timer af 
deres fritid foran en 
skærm 

Hvor mange timer bruger du ca. foran forskellige skærme i fritiden på en typisk dag?  Medianværdier vises ovenfor 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning: 



29% 

45% 

16% 

1% 1% 

9% 

49% 

33% 

9% 

1% 0% 

9% 

Føles tilpas Vil gerne bruge lidt 
mindre tid foran 

skærme 

Vil gerne bruge meget 
mindre tid foran 

skærme 

Vil gerne bruge lidt 
mere tid foran skærme 

Vil gerne bruge meget 
mere tid foran skærme 

Det har jeg ingen 
mening om 

Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

Næsten halvdelen af befolkningen vil reducere deres skærmtid – især 
unge som i seks ud af ti tilfælde enten vil bruge lidt eller meget mindre 
tid foran skærme i fritiden 

48 Hvad mener du om den samlede mængde tid, du bruger foran skærme i fritiden? 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning:  



40% 

74% 

23% 

11% 

6% 

36% 

48% 

29% 

15% 

5% 

Tv Mobil Computer iPad/tablet Usikker, ved ikke 

Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

Voksne vil bruge mindre tid foran tv, mens unge vil reducere 
skærmtiden på mobiltelefonen 

49 
Hvilket eller hvilke skærme vil du gerne bruge mindre tid foran i fritiden? 
Alder 
Respondenter, der tidligere har oplyst, at de vil bruge lidt eller meget mindre tid foran skærme 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning: 
Filter:  



72% 

42% 

28% 

21% 

12% 

11% 

11% 

5% 

52% 

17% 

30% 

18% 

28% 

6% 

4% 

2% 

Anvender sociale medier (fx Facebook, Instagram, Snapchat) 

Ser på play-/streamingtjenester (fx YouTube, Netflix) 

Surfer rundt på forskellige hjemmesider 

Spiller spil på mobilen på tablet/iPad 

Ser almindeligt tv (ikke play-/streamingtjenester) 

Spiller computer-/tv-spil 

Læser aviser og magasiner (i elektronisk form) 

Andet 

Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Næsten tre ud af fire unge og lidt over halvdelen af de voksne vil 
gerne skrue ned for forbruget af sociale medier for at reducere deres 
skærmtid 

50 
Hvis du vil forsøge at reducere din egen tid foran skærme i fritiden, hvilke af følgende vil du så helst skrue ned på? 
Alder 
Respondenter, der tidligere har oplyst, at de vil bruge lidt eller meget mindre tid foran skærme 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning: 
Filter: 



En majoritet i Norge og tæt på en majoritet i Sverige vil gerne reducere deres skærmtid, 
hvilket er noget flere end i Finland og Danmark. Uanset land er det især sociale medier, 

befolkningen ønsker at skrue ned for. 

Skærmtid i balance i Norden? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nordic total Sweden Finland Denmark Norway 

4h 4h 3h 3h 

Antal timer befolkningen bruger foran 
skærme i fritiden pr. dag:  
(medianværdier) 



BÆREDYGTIG LIVSSTIL? 
6 

Hvor vigtigt er det for danskerne at leve bæredygtigt, og hvordan 
påvirker holdningerne forbrugsvalgene? 



RESUMÉ: 
 

En majoritet af danskerne mener, det er vigtigt at leve bæredygtigt. Individer, der 
mener, det er vigtigt at leve bæredygtigt, handler også tydeligt ud fra det – blandt 

andet ved at anstrenge sig for at forbruge mindre. 
 

De fleste tænker på miljø- og klimapåvirkningen, når de køber mad og fødevarer, men 
også i andre undersøgte brancher* er disse tanker i høj grad nærværende. 

 
*  Tøj/sko / Hjemmeelektronik / Sport/fritid / Byggevarer 

 



51% 
af de unge i alderen 15-29 år 
mener det er rimelig vigtigt eller 
meget vigtigt at leve bæredygtigt 

Hvor vigtigt er det for dig at forsøge at leve bæredygtigt? 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning:  



2% 

33% 

51% 

5% 

10% 

1% 

36% 

52% 

4% 
7% 

Meget 
bæredygtigt 

Ret bæredygtigt Ikke særlig 
bæredygtigt 

Slet ikke 
bæredygtigt 

Usikker, ved ikke 

Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

13% 

38% 
34% 

5% 
9% 10% 

45% 

35% 

5% 5% 

Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig 
vigtigt 

Slet ikke vigtigt Usikker, ved 
ikke 

Unge (15-29 år) Voksne (30-74 år) 

En majoritet af befolkningen mener, det er vigtigt at leve bæredygtigt – 
yderst få oplever dog, at de lever meget bæredygtigt i øjeblikket  

55 

Hvor 
vigtigt er 

det at leve 
bære-

dygtigt? 

Hvor 
bære-
dygtigt 
lever 
man? 

Hvor vigtigt er det for dig at forsøge at leve bæredygtigt? (venstre) / Hvor bæredygtigt vil du sige, at du lever i øjeblikket? (højere) 
Alder 

Spørgsmål: 
Nedbrydning:  



45% 

42% 

35% 

34% 

34% 

30% 

27% 

25% 

24% 

17% 

12% 

3% 

9% 

21% 

46% 

59% 

37% 

27% 

28% 

11% 

30% 

44% 

38% 

20% 

3% 

9% 

Rejser miljøvenligt (cykel/bus/tog i stedet for bil og fly) 

Handler økologisk 

Genbruger/kildesorterer 

Anstrenger mig for at forbruge mindre 

Diskuterer miljø- og bæredygtighedsspørgsmål med mine omgivelser 

Forsøger at leve med ligestilling 

Spiser vegetarisk/vegansk 

Handler second hand/genbrug 

Undgår miljøfarlige kemikalier 

Køber lokalt producerede produkter 

Dyrker egne grøntsager/mad 

Usikker, ved ikke 

Nej, ingen af disse 
Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

Unge og voksne har delvis forskellige strategier til at forsøge at leve 
bæredygtigt. Den tydeligste forskel mærkes i andelen, der regelmæssigt rejser 
miljøvenligt – næsten halvdelen blandt unge, en ud af fem blandt voksne 

56 Gør du regelmæssigt en eller flere af følgende ting? 
Alder 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  

Unge spiser i 
højere 

udstrækning 
vegetarisk mad, 

rejser miljøvenligt 
og diskuterer 

miljø- og 
bæredygtigheds-
spørgsmål med 

deres omgivelser 



70% 

66% 

62% 

50% 

48% 

38% 

38% 

43% 

31% 

23% 

18% 

1% 

2% 

42% 

19% 

20% 

21% 

23% 

20% 

16% 

10% 

13% 

15% 

6% 

4% 

19% 

Genbruger/kildesorterer 

Handler økologisk 

Undgår miljøfarlige kemikalier 

Anstrenger mig for at forbruge mindre 

Køber lokalt producerede produkter 

Handler second hand/genbrug 

Forsøger at leve med ligestilling 

Diskuterer miljø- og bæredygtighedsspørgsmål med mine omgivelser 

Rejser miljøvenligt (cykel/bus/tog i stedet for bil og fly) 

Dyrker egne grøntsager/mad 

Spiser vegetarisk/vegansk 

Usikker, ved ikke 

Nej, ingen af disse 

Vigtigt at leve bæredygtigt 
Ikke vigtigt at leve bæredygtigt 

Der findes en tydelig kobling mellem holdning og adfærd: individer, der  
mener, det er vigtigt at leve bæredygtigt, handler typisk aktivt, blandt andet 
ved at anstrenge sig for at forbruge mindre 

57 Gør du regelmæssigt en eller flere af følgende ting? 
Alder / Individer der tidligere har oplyst Meget vigtigt + Rimelig vigtigt at leve bæredygtigt / Ikke særlig vigtigt + Slet ikke vigtigt at leve bæredygtigt 

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  

5 2 

Antal alternativer, dem der mener, det 
er vigtigt at leve bæredygtigt vs. dem, 
der ikke mener, det er vigtigt at leve 
bæredygtigt oplyser i gennemsnit: 



Viljen til at forbruge mindre ses tydeligst i andelen, der er holdt op med at 
købe (eller udskifte/opgradere) tøj og møbler i det seneste år  

58 Har du/din husstand undladt at købe (eller udskifte/opgradere) noget af følgende i det seneste år, af hensyn til bæredygtighed? 
Alder / Individer der tidligere har oplyst Meget vigtigt + Rimelig vigtigt at leve bæredygtigt / Ikke særlig vigtigt + Slet ikke vigtigt at leve bæredygtigt  

Flervalgsspørgsmål: 
Nedbrydning:  

17% 

17% 

15% 

13% 

12% 

12% 

10% 

10% 

6% 

6% 

Tøj/sko 

Indretning/møbler 

Hjemmeelektronik 

Skønhed/sundhed 

Mad/fødevarer 

Byggevarer 

Tilbehør til bil/båd/mc 

Artikler til børn/legetøj 

Sport/fritid 

Bøger/medier 
Unge (15-29 år) 

Voksne (30-74 år) 

18% 

17% 

16% 

14% 

10% 

10% 

8% 

7% 

7% 

6% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

1% 

3% 

3% 

3% 

2% 

Hjemmeelektronik 

Mad/fødevarer 

Indretning/møbler 

Tøj/sko 

Tilbehør til bil/båd/mc 

Skønhed/sundhed 

Artikler til børn/legetøj 

Byggevarer 

Bøger/medier 

Sport/fritid 
Vigtigt at leve bæredygtigt 



Inden for de undersøgte brancher tænker majoriteten af individerne, som vil 
leve bæredygtigt, regelmæssigt på miljø-/klimapåvirkningen, når de køber 
nye produkter, mens øvrige sjældent eller aldrig gør det 

59 Hvor ofte tænker du på din miljø-/klimapåvirkning, når du køber (nye) produkter inden for [X]? 
Alder / Individer der tidligere har oplyst Meget vigtigt + Rimelig vigtigt at leve bæredygtigt / Ikke særlig vigtigt + Slet ikke vigtigt at leve bæredygtigt  

Single-spørgsmål: 
Nedbrydning:  

7% 

34% 32% 

19% 

5% 
3% 1% 

6% 

18% 

35% 
37% 

2% 

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Usikker, ved 
ikke 

Vigtigt at leve bæredygtigt Ikke vigtigt at leve bæredygtigt 



Flest tænker på miljø- og klimapåvirkningen, når de køber mad, men 
tankerne er også i stor udstrækning nærværende i andre brancher 

60 

4% 

16% 

23% 

28% 

24% 

4% 4% 

22% 

26% 25% 

19% 

5% 

1% 

17% 

25% 
26% 

27% 

3% 

6% 

27% 

30% 

24% 

11% 

2% 

8% 

24% 

27% 

23% 

16% 

2% 

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Usikker, ved ikke 

Tøj/sko Hjemmeelektronik Sport/fritid Mad/fødevarer Byggevarer 

Hvor ofte tænker du på din miljø-/klimapåvirkning, når du køber (nye) produkter inden for [X]? 
[X = Tøj/sko / Hjemmeelektronik / Sport/fritid / Mad/fødevarer / Byggevarer] - Branche slumpet ud fra den/dem, forbrugerne har købt produkter fra inden for det seneste halve år. 

Spørgsmål: 
Filter: 



En måde at handle på, for at reducere miljø-/klimapåvirkningen, er i større 
udstrækning at købe brugte produkter. En ud af tre har købt brugt tøj/sko 
inden for det seneste år 

61 

10% 

23% 

64% 

3% 

13% 
9% 

75% 

3% 

11% 

17% 

69% 

3% 
5% 

12% 

80% 

3% 

Ja, én gang Ja, flere gange Nej Usikker/husker det ikke 

Tøj/sko Hjemmeelektronik Sport/fritid Byggevarer 

Har du købt brugte produkter inden for [X] i det seneste år? 
[X = Tøj/sko / Hjemmeelektronik / Sport/fritid / Byggevarer] - Branche slumpet ud fra den/dem, forbrugerne har købt produkter fra inden for det seneste halve år. 

Spørgsmål: 
Filter: 



Andel af henholdsvis unge og voksne der i det 
seneste år har købt brugte produkter* 

30% 21% 

Har du købt brugte produkter inden for [X] i det seneste år? 
*Købt bruge produkter inden for en af brancherne [X = Tøj/sko / Hjemmeelektronik / Sport/fritid / Byggevarer)] 

Spørgsmål: 
 



Det er allervigtigst for den svenske befolkning at leve bæredygtigt. Det er også svenskere, der mener, at 
de lever mest bæredygtigt og i størst udstrækning også handler ud fra deres værdier. Både i Sverige og i 
Finland spiser befolkningen i større udstrækning vegetarisk, genbruger og affaldssorterer samt forsøger 

at leve med ligestilling sammenlignet med Norge og Danmark. 

Bæredygtig livsstil i Norden? 

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK 

77% 71% 56% 55% 



IMPLIKATIONER FOR 
MARKEDSFØRINGEN? 

7 



”Jeg bruger for meget tid på mobiltelefonen og på sociale medier” 
”Jeg lever ikke tilstrækkelig bæredygtigt” 

 
2019 er dette to almindelige tanker hos danskerne. Mange udtrykker et ønske om både at skrue ned 

for deres skærmtid (især mobiltelefonen/på sociale medier) og at leve mere bæredygtigt (blandt 
andet ved at forbruge mindre). Ikke mindst det sidstnævnte står dog i stærk kontrast til mange af 

de reklamer, der når og forstyrrer befolkningen i øjeblikket. 
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