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• Måltidskasser giver målgruppen inspiration og variation til aftensmåltidet. Det er især 

funktionalitet og bekvemmelighed som målgruppen finder fordelagtigt ved måltidskasser 

• Målgruppens betalingsvillighed stiger hvis den indeholder danske råvarer og støtter lokale 

råvarer  

• Barrierer for fortsat brug af måltidskasser centrerer sig oftest omkring prisen; hvis prisen bliver 

for høj, eller hvis prisen ikke afspejler kvaliteten af råvarerne  

 

 
1 https://www.madkulturen.dk/wp-content/uploads/2019/12/MADKULTUR19.pdf  
2 https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2020/juni-dagligvarer-pa-nettet-nyder-
godt-af-corona  

https://www.madkulturen.dk/wp-content/uploads/2019/12/MADKULTUR19.pdf
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2020/juni-dagligvarer-pa-nettet-nyder-godt-af-corona
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2020/juni-dagligvarer-pa-nettet-nyder-godt-af-corona
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Figur 1: Spørgsmål: Hvorfor købte/køber/overvejer du/I måltidskasser? 

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n=503 

 

 

 
3 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=m%C3%A5ltidskasse  

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=m%C3%A5ltidskasse
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Figur 2: Spørgsmål: Hvad er efter din mening fordelene ved at bruge måltidskasser? 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n=503 
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Figur 3: Spørgsmål: Hvor tilfreds var du alt i alt med [måltidskassen]? 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 138. De, der har modtaget en måltidskasse fra en udbyder indenfor 

den seneste måned 

 

 

 

 

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n=138. De, der har modtaget en måltidskasse fra en udbyder indenfor den 

seneste måned 

Figur 4: Spørgsmål: Hvordan vil du samlet set vurdere smagsoplevelsen fra måltidskassen.  

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n=138. De, der har modtaget en måltidskasse fra en udbyder indenfor den 

seneste måned 
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Figur 5: Spørgsmål: Forestil dig, at du har købt en måltidskasse til alle ugens 7 dage med aftensmad i kassen. 

Hvor mange dage om ugen skal din måltidskasse så gerne indeholde kød/fisk? 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 503 

Figur 6: Spørgsmål: Er der nogle bestemte typer af råvarer, som især er med til at skabe den gode 

måltidskasseoplevelse? 

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 503 
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Figur 7: Spørgsmål: Er der nogle bestemte typer af råvarer, som især er med til at skabe den gode 

måltidskasseoplevelse? 

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 503. Sorteret efter ”vil betale en del mere + vil betale en smule mere” 
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Figur 8: Spørgsmål: Hvor ofte spiser du et måltid fra en måltidskasse i en almindelig uge?

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 162. De som pt. køber måltidskasser regelmæssigt eller med jævne 

mellemrum 

Figur 9: Spørgsmål: På hvilke tidspunkter af ugen spiser du typisk måltider fra en måltidskasse?

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 162. De som pt. køber måltidskasser regelmæssigt eller med jævne 

mellemrum 
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Figur 10: Spørgsmål: Hvad kunne få dig til at stoppe med at købe måltidskasser? (uanset om du køber eller 

ikke køber måltidskasser)  

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 503
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 Landbrug & Fødevarer 

Figur 11: Spørgsmål: Har du haft nogle dårlige oplevelser med måltidskasser? Hvis ja, hvad skete der?   

 

Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020. Base n= 332. De, der køber/har købt måltidskasser  

 


