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Forord

Hurtigere og mere effektiv!
Der er mere pres end nogensinde før på at forstå forbrugeren og bringe relevante

produkter og kommunikation til markedet. Ny teknologi gør det muligt at få objektiv

forbruger indsigt i løbet af få dage…

Algoritme- og AI drevet forbruger indsigt
lumino.io bruger data fra sociale medier til at afdække forbruger adfærd og emotionelle

motiver. Avancerede algoritmer og AI leverer kvalitative indsigter i en kvantitativ skala.

Som en fokusgruppe med tusindvis af forbrugere - et vindue til forbrugeren gennem

billeder og udsagn med kvantificerede sammenhænge og mønstre.

Objektiv og opdateret hver time
Alle forbruger indsigterne er objektive og opdateres en gang i timen, hvilket er en unik

mulighed for bedre at forstå forbrugernes efterspørgsel uden at have stillet spørgsmål

eller på anden måde have påvirket svaret. Et stærkt udgangspunkt for større hastighed og

præcis forretningsudvikling.
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Danskernes morgenmad

Metode & statistiske principper
Analyserne i lumino.io er baseret på matematiske korrelationsberegninger, der
sammen med algoritmer og AI danner grundlaget for en helt ny tilgang til
forbrugerforståelse og innovation. Alle analyser lever op til de etablerede
kvalitetskrav for statistisk sikkerhed.

Velkommen til lumino.io snapshot
Lumino.io snapshot er inspiration til DLF’s medlemmer - et eksempel på hvordan
man hurtigt og effektivt kan komme i gang med digitalisering og de muligheder ny
teknologi giver. Lumino.io har undersøgt danskernes morgenmadsadfærd. Dette
snapshot er et sammendrag med fokus på motiver og adfærd, samt et bud på nye
morgenmadstrends.
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SNAPSHOT; Danskernes morgenmadspræferencer:
Kilde: Sociale medier
Periode: 19. januar – 19. februar 2018
Antal: N= 1.347
Billeder: Forbrugerbilleder er erstattet her, men i lumino.io er der adgang til

forbrugerne egne billeder
Kontakt lumino.io for adgang til den fulde rapport
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Danskernes motivation for at spise morgenmad er sundhed

SUND

Sundhed
34,9%

Fitfam
6,8%

Vegan
3,3%

FORANDRING

Vægttab
18,0%

Livsstilændring
5,8%

NYDELSE

Foodporn
7,3%

Foodie
5,1%

Hygge
6,7%

Kilde: lumino.io Social Research Danmark, Jan.-Feb. 2018. N=1.347

Motivationer ændres i løbet af året, og det kan have stor indflydelse på
forretningsmuligheder – både nye produkter og skræddersyet kommunikation. I
perioden januar/februar er forbrugernes omdrejningspunkt sundhed. De største
motiver for at spise morgenmad er ønsket om en sund livsstil, men også vægttab
er stort i denne tid. Men selvom det sunde er i fokus, så er danskernes lyst til at
hygge sig og spise noget lækkert i de mørke måneder højt. Specielt i weekenden,
men også hverdagens morgenmad får et ekstra skud godt – f.eks. mørk chokolade.

De største motiver forbundet med morgenmad:



Sundhed har flere dimensioner
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Sundhed for danskerne handler både om at være i balance, vægttab og nydelse.
Det påvirker ønskerne til produktet og hvordan morgenmaden sammensættes.
Mange danskere har et balanceret forhold til sundhed. Det betyder, at der i den
sunde livsstil også skal være plads til nydelse. I denne periode er der en ekstra stor
gruppe, der ønsker at tabe sig og derfor sammensætter morgenmaden anderledes.

Kilde: lumino.io Social Research Danmark, Jan.-Feb. 2018. N=1.347

16%

8%

9%

6%

6%
12%

12%

17%

5%
6% 3%

Vægttab Vægttabsrejse Livsstilændring Motivation Fitfood Fitfamily

Sundlivsstil Sundmad Foodie Foodporn Lækkert

SUNDHED

BALANCE

VÆGTTAB

NYDELSE

” Elsker mad, elsker god mad - mad der giver mig næring, energi 
og er opbyggende! Men jeg elsker også chokolade og bland selv 
slik. I min hverdag er der plads til det hele. Jeg spiser det jeg har 
lyst til og det der giver mening for MIG og passe ind i vores 
hverdag. Det handler om mængdejustering og livskvalitet! #kost 
#mad #morgenmad #sundhed #fit #fitdk #fitfam #fitness 
#fitnessmotivation #motivation #inspiration #glæde #livsstil 
#livsnyder #livskvalitet #slutmedforbudt #uperfekt”

”Det er fredag, det er dejligt og jeg 
har fridag Det er bare SÅ lækkert, og 
vejret er jo fantastisk - så senere står 
den på hygge gåtur med min farmor 
Men først skal der liiige hygges med 
en lækker morgenmad”

”En let og hurtig morgenmad. Der er kun ca. 
200 kcal her, men æg om morgenen mætter 
længe #sundmad #mad #sund #helsekost 
#helse #motion #glad #slank #træning #løb 
#motivation #vægttab #aktiv”



Januar & februar er fuld af kontraster – fra vægttab til chokolade

19,5%
18,1%

9,5% 8,7%
7,4% 6,5%

Sundhed Vægttab Skyr Fitfamily Grød Chokolade

Sundhed Vægttab Skyr Fitfamily Grød Chokolade
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I lumino.ios digitale platform analyseres de største forbrugertemaer.

Bemærkelsesværdigt for denne periode er emnet chokolade, som står i kontrast til

sundhed og vægttab. Men når blot det er 70% mørk chokolade må diæten gerne

forsødes. Det er især skyr og alle former for grød, som får en strejf af det søde

chokolade drys.

Kilde: lumino.io Social Research Danmark, Jan.-Feb. 2018. N=1.347

Hitliste over de største forbrugertemaer i januar og februar:

”En lille skål med skyr, nødder og hakket 70% 
chokolade .. #foodporn #sundevaner 

#sundevalg #sunderehverdag #sundmad 

#sundlivstil #minhverdag #morgenmad 

#sundmorgenmad #madglad #farverigmad”

FORBRUGER KOMMENTAR



Morgenmad er mange forskellige brugssituationer

18,1%

29,3%

7,2% 6,6%
3,4% 3,0%

Vægttab Hverdagsmorgen Træning Søndag Snack Brunch

Brugssituation
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Morgenmadssituationen er ikke blot hjemme i køkkenet. Det betyder meget for
valget af produkter og muligheder for at tilpasse kommunikationen til forbrugeren.
En søndagsmorgenmad nydes ofte sammen med familie og venner, mens
hverdagsmorgenmaden ofte indtages alene eller på farten.
Brugssituationerne vægttab og træning stiller ikke alene andre krav til produktet,
men også emballering og salgssted.

Kilde: lumino.io Social Research Danmark, Jan.-Feb. 2018. N=1.347

Eksempel på brugssituationer relateret med morgenmad:



Skyr er danskernes foretrukne morgenmad

SKYR

Jordbær    
⚭

STRONGEST Müsli
⚭

STRONGEST

Æble
⚭

STRONGEST

Chia       
⚭

STRONGEST

Frugt     
⚭

STRONGESTBanan

⚭
STRONGER

Mandler

⚭
STRONGER

Blåbær

⚭
STRONGER

Chokolade

⚭
STRONGER

Havregryn

⚭
STRONG
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”Startede morgenen med en portion skyr med 
jordbær og en kæmpe energidrik. Nu er jeg 

klar til endnu en lang dag i huset, som byder 
på en masse malerarbejde #morgenmad #skyr 

#skyrafhængig #royalcopenhagen

#monsterenergy #jordbær #energitilatmale

#hårdtarbejdeatværehusejer”

”Lidt som om min morgenmad ikke passer ind 
til vejret Ligner mere noget der ville blive 
serveret i sol og varme #morgenmad #banan 

#jordbær #skyr #haps #lidtsommer”

Forbrugerne skræddersyer smag og brugssituation med forskellige toppings på

skyr – fra sund til syndig. Lumino.ios algoritmer finder mønstre og relationer i de

store mængder af data og kan således identificere danskernes favorit topping.

Den traditionelle harvegryn er blevet slået af bær og chiafrø.
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⚭ Når en relation er verificeret måles styrkeforholdet mellem to variable på 3 niveau; STRONG - STRONGER - STRONGEST

De største relationer i forhold til skyr:



Vegan - en sundhedsbølge der er kommet for at blive?

”To skiver godt rugbrød, spinat, avocado og 
frisk mozzarella. Morgenmad med god energi. 
#øko #økologi #odense #morgenmad #vegan

#cleaneating #glutenfree”

Vegan er et emne, der har stor forbruger- og medie opmærksomhed, men fortsat
blot et spirende forretningsområde i forhold til morgenmad (3,3%). Vegan samler
mange lignende interesseområder som for eksempel; økologi, clean eating,
plantebaseret, sukkerfrit og glutenfrit.

Top 50 mest brugte ord omkring vegan & morgenmad:

avocado

Kilde: lumino.io Social Research Danmark, Jan.-Feb. 2018. N=1.347

FORBRUGER KOMMENTAR



Nye muligheder… Peanutbutter & morgenmad
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”Kardemomme havregrød toppet med 

havtorn, kakaonibs, frysetørret hindbær og 

selvfølgelig peanutbutter #grød #havregrød 
#peanutbutter #morgenmad #sundt #fitfamdk

#fitness #fitfood #sundhed #sukkerfri 
#plantebaseret #cleanfood #eatclean”
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Forbrugerpræferencer og efterspørgsel ændres hurtigt, og nye forbrugsmønstre
kan være nye forretningsmuligheder. Peanutbutter for eksempel - et tilbehør,
som er nyt på forbrugernes morgenmadsliste. Peanutbutter, er som chokolade,
et lidt ”syndigt” tilbehør, som forbrugerne anvender specielt på morgengrøden.
Samtidig er peanutbutter opfattet som værende sund med gode egenskaber
som; glutenfri, plantebaseret, sukkerfri m.v. Peanutbutter anvendes også som en
sund snack sammen med f.eks. banan og chokolade efter morgen løbeturen.

PEANUT 
BUTTER

Glutenfri

⚭ STRONGEST

Havregrød 

⚭ STRONGEST

Chokolade

⚭ STRONGEST

Fitness

⚭ STRONGEST

Sundhed

⚭ STRONGER

Grød

⚭ STRONGER

⚭ Når en relation er verificeret måles styrkeforholdet mellem to variable på 3 niveau; STRONG - STRONGER - STRONGEST

De største relationer i forhold til peanutbutter:



Nye muligheder… Smoothie bowl
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Billedanalyse er en helt ny metode, som afslører nye trends hurtigere og mere
effektivt. Smoothie bowl er den hotteste trend lige i øjeblikket. En smoothie bowl
er en tykflydende smoothie med forskellige toppings, som spises i en skål.
I Lumino.ios billedanalyse afsløreres ligeledes trenden at arrangere toppings i
rækker. En smoothie bowl laves i mange variationer f.eks. spinat, havregryn og
mandelmos, eller en sød version med frosne bær. Begge versioner med toppings
som f.eks. chiafrø og bær – naturligvis arrangeret i rækker.

”Morgenmad Vi forsøger at spise 100% 
plantebaseret herhjemme og med en 

smoothiebowl som denne bliver det kun mere 
lækkert #morgenmad #morgenmadsinspiration 

#smoothiebowl #vegan #plantbased #food
#lovefood #foodinspo #family #plantebaseret 

#livstil #vegansk #veganskforbegyndere”

Top 50 mest brugte ord omkring smoothie & morgenmad:



Lumino.io Innovation Platform
En ny teknologi, der forbinder produkt ejere med forbrugernes ønsker,

direkte, objektivt og kvantificeret.

lumino.io ApS
Njalsgade 76, 4. sal
2300 København S

+45 2023 3211


