Lär känna våra
COVID-19 Segment

Juli 2020

För mer information kontakta:
eva.springmann@kantar.com eller
morgan.sandstrom@kantar.com

Bekanta dig med våra sex Covid-19 segment

M Män

F Kvinnor

Z Gen Z

X Gen X

B Babyboomers

M Millennials

S Silent gen

Chilled & Compliant

Ostriches

Precarious Worriers

Troubled but Trusting

Follow the rules

Patiently waiting

9%

31%

6%

10%

25%

18%

Jag känner mig ganska chill och
obekymrad men håller mig
uppdaterad om situationen.

Jag förstår inte varför alla pratar så
mycket om det och jag orkar inte
riktigt bry mig.

Det är en otroligt stressande och
orolig situation för mig.

Jag är väldigt orolig över min
egen och familjens hälsa.

Jag är inte så oroad så länge vi
följer regler och
rekommendationer.

Det kommer att bli ok, det är bara
att vänta ut situationen, inget att
oroa sig för.

Reading up

Reading up

Reading up

Reading up

Reading up

Reading up

Worried

Worried

Worried

Worried

Worried

Worried

Follow the
recommendations

Follow the
recommendations

Follow the
recommendations

Follow the
recommendations

Follow the
recommendations

Follow the
recommendations

Gender

Gender

Gender

Gender

Gender

Gender
Generation

M

X

S

Generation

Z

Generation

M

F

Generation

Generation
B

B

Generation

M

2

Hur kan du använda Covid-19 segmenten?

Koppla Covid-19 segmenten till din
egen undersökning

Förstå hur Covid-19 segmenten
agerar i din kategori

Vi kan ta fram Covid-19 segmenten för
alla nya undersökningar genom att
addera “golden questions” och
återskapa segmenten i dina egna
undersökning.

Djupare förståelse av hur Covid-19
segmenten ser ut för din kategori och
hur konsumenterna fördelar sig. Hur ser
det ut för dig och dina konkurrenter?
Genom kopplingen till ORVESTO
Konsument, Sveriges största
undersökning om konsumenter och
deras beteende, kan segmenten
kopplas till konsumtion, beteende och
varumärken.

Kontakta oss för prisuppgift och specifika
detaljer om vårt Covid-19 erbjudande

Koppla målgrupper och planera
kommunikation genom unik koppling
till ORVESTO Konsument
Vi kan koppla Covid-19 segmenten till
dina specifika målgrupper för att se hur
de hanterar Covid-19 situationen. Med
tillgång till Covidsegmenten i en
ORVESTO databas kan du göra
kommunikation- och mediaplanering
direkt mot dessa.
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Chilled & Compliant

9%

Jag känner mig ganska chill och
obekymrad, men håller mig
uppdaterad om situationen.

Vilka?

Var i landet?

Generationer

Regioner
38%

30%

Chilled &
Compliant

9%
Jag känner mig ganska chill
och obekymrad men håller
mig uppdaterad om
situationen.
Medelålders segment som
lever i par eller singel, ofta i
storstad. De håller sig
informerade men är inte
överdrivet oroliga.
Reading up

27%

Gender

37%

63%

Har Barn
Millenial

Gen X

Baby
Boomer

Silent
Generation

69%

Stockholm
Östra Mellansverige
Småland med öarna

28
13
10
12

Sydsverige
Västsverige
Har EJ barn Norra Mellansverige
31%
Mellersta Norrland
Övre Norrland

Livssituation

20
11
1
6

Storstad

40%

Stor kommun
Mellanstor
kommun
Mindre
kommun
Övriga
kommuner

10%
8%
15%
27%

Arbete

Bor tillsammans med
förälder/föräldrar

Boendeform

10
%
62
%

Gift/sambo

25
%

Ensamstående

Livscykel

Sysselsättning

Bostadsrättslägenhet

16%

Hyrd lägenhet

24%

Egen villa/radhus

50%

Bostadsrätt i villa/radhus

2%

Annan bostadsform

9%

50%
13%
Heltidsarb. Deltidsarb.

Värderingar

Worried
Follow the
recommendations

Män

5%

1%
Gen Z

Kvinnor

Tätortsgruppering

Singel
18% 137

Skoltid
14% 103

”Det är viktigt att jag har den senaste tekniken i
mitt hem” - 24% Index 159
”Jag tycker att friskolor behövs” - 46% Index 139
”Det är viktigt att hålla fast vid traditioner” - 46%
Index 125

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

Statlig
sektor

12 %

2%

1%

Egen
Studerande Föräldraled. Pensionär
Företagare

Kommunal Landsting
sektor

11%

19%

6%

4%

4%

Privat
sektor

46%

Privat bolag i
offentlig
finaniserad
verksamhet

Arbetslös

Övrigt

1%

1%
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COVID Påverkan & Attityder
Effekt på konsumtionen idag
jämfört med innan Covid-19

Spenderar mindre

Chilled &
Compliant

Spenderar ungefär
lika mycket

9%

Spenderar mer

Medelålders segment som
lever i par eller singel, ofta i
storstad. De håller sig
informerade men är inte
överdrivet oroliga.
Reading up
Worried
Follow the
recommendations
Gender

Kommer spendera
mindre

43%

Kommer spendera
ungefär lika mycket

13%

Kommer spendera
mer
1

85%

Oroar mig inte för min
egen del

Är väldigt rädd och orolig

Är inte alls rädd eller
orolig

Stark påverkan på min
mentala hälsa

Min mentala hälsa är
stabil
1

Försöker aktivt undvika ämnet Covid19 I konversationer då det får mig att
må dåligt

Elektronik 5%

Inte alls tills
Corona är över

Mer av

Fysisk butik

Resa
utomlands

Vara i
naturen

Livsmedel 81%

29%

24%

Använda
kollektivtrafik

Resa i Sverige

Gå på konsert

15%

21%

61%

Online

Resa
utomlands

69%

Fysisk butik

Gå på bio

E-handla

Gå på
sportevenemang

Livsmedel 78%

13%

21%

55%

Rekommendationer
Känner mig trygg I att
jag är säker

Oroar mig mycket för
min egen del

Kollar de senaste siffrorna på
smittade och avlidna varje dag

Mindre av

Online

1%

7

Orolig för att bli sjuk

Medveten

Aktiviteter i framtiden

Elektronik 11%

3%

Tar del av läser, ser och lyssnar på
mycket nyheter om Covid-19

Inköp innan corona

Inköp under corona

53%

Oroad

Jag känner mig ganska chill
och obekymrad men håller
mig uppdaterad om
situationen.

Effekt på konsumtionen i
framtiden när Covid-19 krisen är
över

7

Tar inte del av nyheter
om Covid-19
Tittar aldrig på siffror för
smittade och avlidna
Covid- 19 är nya
huvudsakliga
samtalsämnet

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

1

7

Arg när jag ser andra som inte
håller sig till rekommendationer
om social distansering

Bryr mig inte när andra inte
håller sig till rek. om social
distansering

Mycket noggrann med att hålla
mig till alla rekommendationer

Lägger ingen vikt vid om jag
följer rek.
Det bör endast finnas en
tillsägelse

Det bör finnas böter om man inte
håller sig till rekommendationer

Står kvar även om någon
kommer nära mig på allmänna
platser

Tar ett steg tillbaka om folk
kommer nära på allmänna platser

Förtroende
Svenska beslutsfattare gör
allt de kan för att minska
krisen
Svenska sjukvården kan
hantera/kommer klara
utbrottet av Covid-19 väl

1

7

Svenska beslutsfattare gör inte
tillräckligt för att minska krisen
Svenska sjukvården kommer nå
en punkt när den inte längre
fungerar pga Covid-19

6

Ostriches

31%

Jag förstår inte varför alla pratar så
mycket om det och jag orkar inte riktigt
bry mig.

Vilka?

Var i landet?

Generation

Regioner
Kvinnor

31%

44%

31%
26%

Ostriches

Har barn

9%
3%
Gen Z

31%
Jag förstår inte varför
alla pratar så mycket
om det och jag orkar
inte riktigt bry mig.
Ett yngre segment som inte
riktigt orkar bry sig. Längtar
efter att situationen ska
återgå till det normala.

Millenial

Gen X

Baby
Boomer

56%

Män

Stockholm

21,9

Östra Mellansverige
Småland med öarna
Sydsverige
Västsverige
Har EJ barn
Norra Mellansverige

18,3
5,6
16,9
18,8
8,4

56%

44%

Silent
Generation

Livssituation

Mellersta Norrland
Övre Norrland

2,9
7,3

Storstad

39%

Stor kommun
Mellanstor
kommun
Mindre
kommun
Övriga
kommuner

15%
10%
15%
20%

Arbete

Bor tillsammans med
förälder/föräldrar

Boendeform

Sysselsättning

15%

58%

Gift/sambo

Ensamstående

Tätortsgruppering

26%

Bostadsrättslägenhet

21%

Hyrd lägenhet

25%

Egen villa/radhus

47%

Bostadsrätt i villa/radhus

2%

Annan bostadsform

6%

47%
9%
Heltidsarb. Deltidsarb.

21%
6%

17%
2%

1%

Egen
Studerande Föräldraled. Pensionär
Företagare

Arbetslös

Reading up
Worried
Follow the
recommendations
Gender

Livscykel
Singel
16% 108

Värderingar
Småbarnstid
13% 114

”Jag inspireras av influencers” - 20% Index 114
”Jag tycker att friskolor behövs” - 37% Index 112
”Att dricka alkohol är en del av ett normalt liv” 40% Index 111

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

Statlig
sektor

8%

Kommunal Landsting
sektor

15%

4%

Privat
sektor

30%

Privat bolag i
offentligfinani
serad
verksamhet

Övrigt

4%

5%
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COVID Påverkan & Attityder
Effekt på konsumtionen idag
jämfört med innan Covid-19

Effekt på konsumtionen i framtiden
när Covid-19 krisen är över

Inköp innan corona

Aktiviteter i framtiden
Mindre av

Online

Spenderar mindre

Ostriches

Spenderar ungefär
lika mycket
Spenderar mer

31%
Jag förstår inte varför
alla pratar så mycket
om det och jag orkar
inte riktigt bry mig.
Ett yngre segment som inte
riktigt orkar bry sig. Längtar
efter att situationen ska
återgå till det normala.
Reading up
Worried
Follow the
recommendations
Gender

Kommer spendera
mindre

43%

Kommer spendera
ungefär lika mycket
Kommer spendera
mer

6%

1

Resa i Sverige

23%

30%

6%

70%

Använda
kollektivtrafik

Vara i
naturen

Gå på konsert

11%

28%

55%

Gå på konsert

Resa
utomlands

Gå på
sportevenemang

Livsmedel 77%

8%

17%

47%

Rekommendationer

1

7

Arg när jag ser andra som inte
håller sig till rekommendationer om
social distansering

Bryr mig inte när andra inte
håller sig till rek. om social
distansering

Mycket noggrann med att hålla mig
till alla rekommendationer

Lägger ingen vikt vid om jag
följer rek.
Det bör endast finnas en
tillsägelse

Det bör finnas böter om man inte
håller sig till rekommendationer

Står kvar även om någon
kommer nära mig på allmänna
platser

Tar ett steg tillbaka om folk
kommer nära på allmänna platser

7

Resa
utomlands

Fysisk butik

Min mentala hälsa är
stabil
1

Resa
utomlands

Kläder/Apotektsvaror 6%

Jag är inte alls rädd
eller orolig

Stark påverkan på min
mentala hälsa

Jag försöker aktivt undvika ämnet
Covid-19 I konversationer då det får
mig att må dåligt

Inköp under corona
Online

Jag oroar mig inte för
min egen del

Jag är väldigt rädd och
orolig

Jag kollar de senaste siffrorna på
smittade och avlidna varje dag

77%

Jag känner mig trygg I
att jag är säker

Jag oroar mig mycket för
min egen del

Jag tar del av läser, ser och lyssnar
på mycket nyheter om Covid-19

Fysisk butik

7

Jag är orolig för att bli
sjuk

Medveten

Kläder 2%
Livsmedel 81%

51%

Oroad

13%

Inte alls tills
Corona är över

Mer av

Jag tar inte del av
nyheter om Covid-19

Jag tittar aldrig på siffror
för smittade och avlidna
Covid-19 är mitt nya
huvudsakliga
samtalsämne

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

Förtroende

1

7

Svenska beslutsfattare gör allt
de kan för att minska krisen

Svenska beslutsfattare gör inte
tillräckligt för att minska krisen

Svenska sjukvården kan
hantera/kommer klara utbrottet
av Covid-19 väl

Svenska sjukvården kommer
nå en punkt när den inte
längre fungerar pga Covid-19
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Precarious Worriers

6%

Det är en otroligt stressande och
orolig situation för mig.

Vilka?

Var i landet?

Generation

Regioner

29%

25%

Precarious
Worriers

Det är en otroligt
stressande och orolig
situation för mig.
Ett yngre segment som
känner mycket stress och oro
och deras vardag och
aktiviteter påverkas i stor
utsträckning av situationen.
Reading up
Worried

Follow the
Recommendations
Gender

Män

43%

57%

43%
2%
Gen Z

6%

Kvinnor

Har barn

Har EJ barn

55%

45%

1%
Millenial

Gen X

Baby
Boomer

Tätortsgruppering

Stockholm
Östra Mellansverige
Småland med öarna
Sydsverige
Västsverige
Norra Mellansverige

17,8
21,3
7
24
14,1
7,6

Mellersta Norrland
Övre Norrland

Silent
Generation

5,9
2,1

Storstad

37%

Stor kommun
Mellanstor
kommun
Mindre
kommun
Övriga
kommuner

19%
8%
8%

29%

Arbete

Livssituation
Bor tillsammans med
förälder/föräldrar

Boendeform

13%

59%

Gift/sambo

Ensamstående

27%

Livscykel

Sysselsättning

Bostadsrättslägenhet

25%

Hyrd lägenhet

29%

Egen villa/radhus

37%

Bostadsrätt i villa/radhus

4%

Annan bostadsform

3%

Värderingar

Par utan barn
16% Index
139

Ung och fri
16% Index
142

”Kvinnan bör ha huvudansvaret över hem och familj”
18% Index 307
”Jag kan ej förändra mina livsförhållanden” - 34% Index
235
”Lönen visar att man är framgångsrik” - 25% Index 219

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

47%
14%

0%
Heltidsarb. Deltidsarb.

Statlig
sektor

9%

2%

0%

Egen
Studerande Föräldraled. Pensionär
Företagare

Kommunal Landsting
sektor

14%

9%

3%

Privat
sektor

28%

Privat bolag i
offentligfinani
serad
verksamhet

8%
Arbetslös

Övrigt

2%

1%
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COVID Påverkan & Attityder
Effekt på konsumtionen idag
jämfört med innan Covid-19

Effekt på konsumtionen i framtiden
när Covid-19 krisen är över

Inköp innan corona
Online

Precarious
Worriers

48
%

Spenderar mindre

Spenderar ungefär
lika mycket

44
%
4%

Spenderar mer

6%

Kommer spendera
mindre

Kommer spendera
ungefär lika mycket
Kommer spendera mer

Reading up
Worried

Follow the
Recommendations
Gender

Elektronik 8%
Fysisk butik
Livsmedel 92%

Inte alls tills
Corona är över

Mer av

Resa
utomlands

Vara i
naturen

Gå på konserter

43%

46%

85%

Använda
kollektivtrafik

68%

Online

35%

5%

Kläder 21%
Fysisk butik
Livsmedel 69%

Åka bil

31%

Gå på
restaurang

43%

Gå på
sportevenemang

E-handla

Resa I Sverige

22%

23%

28%

Rekommendationer
7

Orolig för att bli sjuk

Ett yngre segment som
känner mycket stress och oro
och deras vardag och
aktiviteter påverkas i stor
utsträckning av situationen.

Mindre av

Inköp under corona

Oroad
1

Det är en otroligt
stressande och orolig
situation för mig.

19%

Aktiviteter i framtiden

Känner mig trygg I att
jag är säker

Oroar mig mycket för
min egen del

Oroar mig inte för min
egen del

Är väldigt rädd och orolig

Är inte alls rädd eller
orolig

Stark påverkan på min
mentala hälsa

Informerad

Min mentala hälsa är
stabil
1

Tar del av läser, ser och lyssnar på
mycket nyheter om Covid-19
Kollar de senaste siffrorna på
smittade och avlidna varje dag
Försöker aktivt undvika ämnet Covid19 I konversationer då det får mig att
må dåligt

7

Tar inte del av nyheter
om Covid-19
Tittar aldrig på siffror för
smittade och avlidna
Covid- 19 är nya
huvudsakliga
samtalsämnet

Arg när jag ser andra som inte 1
håller sig till rekommendationer om
social distansering

7

Mycket noggrann med att hålla mig
till alla rekommendationer

Lägger ingen vikt vid om jag
följer rek.
Det bör endast finnas en
tillsägelse

Det bör finnas böter om man inte
håller sig till rekommendationer

Står kvar även om någon
kommer nära mig på allmänna
platser

Tar ett steg tillbaka om folk
kommer nära på allmänna platser
1

Förtroende
Svenska beslutsfattare gör allt
de kan för att minska krisen
Svenska sjukvården kan
hantera/kommer klara utbrottet av
Covid-19 väl

Bryr mig inte när andra inte
håller sig till rek. om social
distansering

7

Svenska beslutsfattare gör
inte tillräckligt för att minska
krisen

Svenska sjukvården kommer nå
en punkt när den inte längre
fungerar pga Covid-19
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över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

Troubled but trusting

10%

Jag är väldigt oroad över min egen
och familjens hälsa.

Vilka?

Var i landet?

Generation

Region
43%
28%

Troubled
but trusting

2%
Millenial

Lite äldre kvinnor som känner
sig mycket oroliga över
situationen och sin hälsa men
litar på myndigheter och
sjukvården..

Gift/sambo

Gen X

Baby
Boomer

Gender

Storstad

Östra Mellansverige

17%

Stor kommun

Småland med öarna

10%

Mellanstor kommun

Sydsverige

9%

Mindre kommun

Västsverige

22%

Övriga kommuner

Norra Mellansverige

9%

Mellersta Norrland

7%

Övre Norrland

3%

Har barn

Silent
Generation

Har EJ
barn

36%

Boendeform

6%

66%

Ensamstående

27%

37%
11%
8%
14%
31%

Sysselsättning

Bostadsrättslägenhet

23%

Hyrd lägenhet

25%

Egen villa/radhus

46%

Annan bostadsform

39%

32%
13%

5%

11%

7%
Heltidsarb. Deltidsarb.

Livscykel

Follow the
recommendations

22%

Arbete

Bor tillsammans med
förälder/föräldrar

Worried

Stockholm

33%

Livssituation

Jag är väldigt orolig
över min egen och min
familjs hälsa.

Reading up

Män

67%

64%
Gen Z

10%

Kvinnor

24%

3%

Tätortsgruppering

2%

1%

Egen
Studerande Föräldraled. Pensionär
Företagare

Arbetslös

Värderingar

Pensionärspar
18% Idx 152
Par utan barn
14% Idx 121

”Jag söker nyheter i butiker” 32% Index 147
”Jag inspireras av influencers” - 25% Index
143
”Jag föredrar vegetarisk kost” - 31% Index
139

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

Statlig
sektor

Kommunal
sektor

5%

22%

Landsting

6%

Privat
sektor

24%

Privat bolag i
offentligfinaniserad
verksamhet

Övrigt

1%

3%
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Covid Påverkan & Attityder
Effekt på konsumtionen idag
jämfört med innan corona

Effekt på konsumtionen i
framtiden när coronakrisen är
över
24%

Troubled
but trusting

Spendera mindre

Jag är väldigt orolig
över min egen och min
familjs hälsa.
Lite äldre kvinnor som känner
sig mycket oroliga över
situationen och sin hälsa men
litar på myndigheter och
sjukvården..
Reading up
Worried
Follow the
recommendations
Gender

Online

Aktiviteter i framtiden
Mindre av

Elektronik 3%
Fysisk butik
Livsmedel 79%

Inköp under corona
Spendera ungefär lika
mycket
39%
Spendera mer

10%

Spendera mindre

56%

Inköp innan corona

Spendera ungefär lika
mycket
Spendera mer

5%

Oroad

1

68%

5%

Jag känner mig trygg i
att jag är säker

Jag oroar mig mycket för min
egen del

Jag oroar mig inte för
min egen del

Jag är väldigt rädd och orolig

Jag är inte alls rädd
eller orolig

Stark påverkan på min mentala
hälsa

Informerad

Min mentala hälsa är
stabil
1

Tar del av läser, ser och lyssnar på
mycket nyheter om Covid-19
Kollar de senaste siffrorna på
smittade och avlidna varje dag
Försöker aktivt undvika ämnet
Covid-19 i konversationer då det
får mig att må dåligt

Kläder 11%
Fysisk butik
Livsmedel 63%

Rekommendationer

7

Jag är orolig för att bli sjuk

Online

1

Inte alls tills
Corona är över

Mer av

Resa
utomlands

Resa i Sverige

Resa utomlands

40%

36%

82%

Använda
kollektivtrafik

Vara i
naturen

Gå på konsert

26%

36%

75%

Gå på kkonsert

E-handla

Gå på
sportevenemang

22%

21%

66%

7

Arg när jag ser andra som inte
håller sig till rekommendationer om
social distansering

Bryr mig inte när andra inte
håller sig till rek. om social
distansering

Mycket noggrann med att hålla mig
till alla rekommendationer

Lägger ingen vikt vid om jag
följer rek.

Det bör finnas böter om man inte
håller sig till rekommendationer

Det bör endast finnas en
tillsägelse

Tar ett steg tillbaka om folk kommer
nära på allmänna platser

7

Tar inte del av nyheter om
Covid-19
Tittar aldrig på siffror för
smittade och avlidna

Förtroende
Svenska beslutsfattare gör allt
de kan för att minska krisen

Svenska sjukvården kan
Covid- 19 är nya huvudsakliga hantera/kommer klara utbrottet
samtalsämnet
av Covid-19 väl

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

Står kvar även om någon
kommer nära mig på allmänna
platser
1

7

Svenska beslutsfattare gör inte
tillräckligt för att minska krisen
Svenska sjukvården kommer nå
en punkt när den inte längre
fungerar pga Covid-19

15

Follow the rules

25%

Jag är inte så oroad så länge vi följer
regler och rekommendationer.

Vilka?

Var i landet?

Generation

Region

Tätortsgruppering

50%
36%

Män

Stockholm

24%

Storstad

36%

55%

45%

Östra Mellansverige

18%

Stor kommun

16%

Småland med öarna

11%

Mellanstor kommun

10%

Sydsverige

14%

Mindre kommun

13%

Västsverige

18%

Övriga kommuner

25%

Norra Mellansverige

7%

Mellersta Norrland

4%

Övre Norrland

5%

18%

Follow the rules

3%

1%

25%

Kvinnor

Gen Z

Millenial

Gen X

Baby
Boomer

Har barn

Har EJ barn

73%

27%

Silent
Generation

Livssituation

Arbete

Jag är inte så oroad så
länge vi följer regler och
rekommendationer.

Bor tillsammans med
förälder/föräldrar

Ett äldre segment som håller
sig uppdaterade och är noga
med att följa råd och
rekommendationer men oron
tar inte över deras liv.

Gift/sambo
Ensamstående

Boendeform

3%
72%
24%

Livscykel

Bostadsrättslägenhet

23%

Hyrd lägenhet

16%

Egen villa/radhus

49%

Annan bostadsform

11%

53%

30%
8%

Follow the
recommendations

Skoltid 18%

Singel
pensionär
11%

Gender

Idx 139

Idx 131

”Ta emot fler flyktingar” 32% Index 136
”Tittar online köper sen i butik” - 32% Index
125
”Jag betalar gärna extra för en miljövänlig
vara”
70% Index 121

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

6%

8%

3%

1%

Heltidsarb. Deltidsarb.

Egen
Studerande Föräldraled. Pensionär
Företagare

Statlig
sektor

Kommunal
sektor

Landsting

6%

14%

Värderingar

Reading up
Worried

Sysselsättning

7%

Privat
sektor

36%

Privat bolag i
offentligfinaniserad
verksamhet

Arbetslös

Övrigt

3%

3%
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Covid Påverkan & Attityder
Effekt på konsumtionen idag
jämfört med innan corona

Effekt på konsumtionen i framtiden
när coronakrisen är över
Inköp innan Corona
Online
22%

57%

Spendera mindre

Follow the rules

Spendera ungefär lika
mycket
Spendera mer

25%
Jag är inte så oroad så
länge vi följer regler och
rekommendationer.
Ett äldre segment som håller
sig uppdaterade och är noga
med att följa råd och
rekommendationer men oron
tar inte över deras liv.
Reading up
Worried
Follow the
recommendations
Gender

40%

Spendera mer

3%

Oroad

1

72%

3%

Jag oroar mig mycket för min
egen del

Jag oroar mig inte för
min egen del

Jag är väldigt rädd och orolig

Jag är inte alls rädd
eller orolig

Informerad

Min mentala hälsa är
stabil
1

Tar del av, läser, ser och lyssnar på
mycket nyheter om Covid-19
Kollar de senaste siffrorna på
smittade och avlidna varje dag
Försöker aktivt undvika ämnet
Covid-19 i konversationer då det får
mig att må dåligt

Apoteksvaror 3%

Resa
utomlands

Vara i naturen

Resa
utomlands

Fysisk butik

40%

38%

82%

Inköp under Corona

Använda
kollektivtrafik

Resa i Sverige

Gå på konsert

Online

18%

32%

67%

Fysisk butik

Gå på bio

E-handla

Gå på
sportevenemang

Livsmedel 70%

14%

18%

61%

Rekommendationer
Jag känner mig trygg i
att jag är säker

Stark påverkan på min mentala
hälsa

Inte alls tills
Corona är över

Mer av

Apoteksvaror 12%

7

Jag är orolig för att bli sjuk

Mindre av

Livsmedel 82%

Spendera mindre
Spendera ungefär lika
mycket

Aktiviteter i framtiden

1

7

Arg när jag ser andra som inte
håller sig till rekommendationer
om social distansering

Bryr mig inte när andra inte
håller sig till rek. om social
distansering

Mycket noggrann med att hålla
mig till alla rekommendationer

Lägger ingen vikt vid om jag
följer rek.

Det bör finnas böter om man inte
håller sig till rekommendationer

Det bör endast finnas en
tillsägelse

Tar ett steg tillbaka om folk
kommer nära på allmänna platser

7

Tar inte del av nyheter om
Covid-19

Står kvar även om någon
kommer nära mig på allmänna
platser

Förtroende
1

Tittar aldrig på siffror för
smittade och avlidna
Covid- 19 är nya
huvudsakliga samtalsämnet

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

7

Svenska beslutsfattare gör allt
de kan för att minska krisen

Svenska beslutsfattare gör inte
tillräckligt för att minska krisen

Svenska sjukvården kan
hantera/kommer klara utbrottet
av Covid-19 väl

Svenska sjukvården kommer nå
en punkt när den inte längre
fungerar pga Covid-19
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Patiently waiting

18%

Det kommer att bli ok, det är bara att vänta ut
situationen, inget att oroa sig för.

Vilka?

Var i landet?

Generationer

Region

36%

Patiently
waiting

3%
Millenial

24%

Östra Mellansverige

13%

Småland med öarna

8%

Sydsverige

15%

Har EJ barn Västsverige

24%

Gen X

60%

40%

Baby
Silent
Boomer Generation

8%

Mellersta Norrland

4%

Övre Norrland

3%

43%

Stor kommun

12%

Mellanstor kommun

7%

Mindre kommun

16%

Övriga kommuner

22%

Ensamstående

Sysselsättning

Boendeform

9%

Bostadsrättslägenhet

65% Hyrd lägenhet

Gift/sambo

25%

Livscykel

20%
25%

Egen villa/radhus

44%

Annan bostadsform

11%

Värderingar

Ensamförälder Par med utflugna barn
14%
8%
Idx 152

Norra Mellansverige

Storstad

Arbete

De är relativt opåverkade av
krisen - inget att göra åt det.
Deras situation har inte
påverkats så mycket och de
känner ingen större oro.

Follow the
recommendations

Stockholm

51%

Livssituation
Bor tillsammans med
förälder/föräldrar

Worried

Män

49%
27%

3%

Det kommer att bli ok,
det är bara att vänta ut
situationen, inget att
oroa sig för.

Reading up

Kvinnor

Har barn

Gen Z

18%

31%

Tätortsgruppering

Idx 125

”Jag undviker storstan” 42% Index 124
”Jag är en risktagare” - 28% Index 113
”Jag frågar om råd innan jag köper något för
första gången” - 68% Index 112

55%
14%
Heltidsarb. Deltidsarb.

Statlig
sektor

Kommunal
sektor

9%

12%

6%

12%

18%
4%

2%

Egen
Studerande Föräldraled. Pensionär
Företagare

Landsting

7%

Privat
sektor

38%

Privat bolag i
offentligfinaniserad
verksamhet

Arbetslös

Övrigt

2%

6%

Gender

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)
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Covid Påverkan & Attityder
Effekt på konsumtionen idag
jämfört med innan corona

Effekt på konsumtionen i framtiden
när coronakrisen är över

Aktiviteter i framtiden

Inköp innan corona
Mindre av
Online

Spenderar mindre

Patiently
waiting

18%
Det kommer att bli ok,
det är bara att vänta ut
situationen, inget att
oroa sig för.
De är relativt opåverkade av
krisen - inget att göra åt det.
Deras situation har inte
påverkats så mycket och de
känner ingen större oro.
Reading up
Worried
Follow the
recommendations
Gender

Spenderar ungefär
lika mycket
Spenderar mer

Kommer spendera
mindre

37%

Kommer spendera
ungefär lika mycket

58%

21%

Apoteksvaror 4%

Fysisk butik
Livsmedel 82%

70%

Inköp under corona
Online
Apoteksvaror 10%

Kommer spendera
mer

5%

Oroad

1

Känner mig trygg i att
jag är säker

Oroar mig mycket för
min egen del

Oroar mig inte för min
egen del

Är väldigt rädd och orolig

Är inte alls rädd eller
orolig

Stark påverkan på min
mentala hälsa

Min mentala hälsa är
stabil
1

Tar del av, läser, ser och lyssnar på
mycket nyheter om Covid-19
,
Kollar de senaste siffrorna på
smittade och avlidna varje dag
Försöker aktivt undvika ämnet Covid19 i konversationer då det får mig att
må dåligt

Fysisk butik
Livsmedel 72%

Rekommendationer

7

Orolig för att bli sjuk

Informerad

3%

7

Tar inte del av nyheter
om Covid-19
Tittar aldrig på siffror för
smittade och avlidna
Covid- 19 är nya
huvudsakliga
samtalsämnet

över/under index vs. total (över index >119, under index <81)

1

Inte alls tills
Corona är över

Mer av

Resa utomlands

Vara i naturen

Resa utomlands

29%

34%

77%

Använda
kollektivtrafik

Resa i Sverige

Gå på konsert

16%

28%

70%

Gå på
sportevenemang

E-handla

Gå på
sportevenemang

11%

13%

61%

7

Arg när jag ser andra som inte
håller sig till rekommendationer
om social distansering

Bryr mig inte när andra inte
håller sig till rek. om social
distansering

Mycket noggrann med att hålla
mig till alla rekommendationer

Lägger ingen vikt vid om jag
följer rek.
Det bör endast finnas en
tillsägelse

Det bör finnas böter om man inte
håller sig till rekommendationer

Står kvar även om någon
kommer nära mig på allmänna
platser

Tar ett steg tillbaka om folk
kommer nära på allmänna platser

Förtroende
1

Svenska beslutsfattare gör allt
de kan för att minska krisen
Svenska sjukvården kan
hantera/kommer klara
utbrottet av Covid-19 väl

7

Svenska beslutsfattare gör inte
tillräckligt för att minska krisen
Svenska sjukvården kommer nå
en punkt när den inte längre
fungerar pga Covid-19
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COVID- 19 Segment:
Metod

METOD

•

Datainsamling online via ORVESTO Konsument 2019:1 Återkontakt

•

Fältperiod: 20 maj – 1 juni , 2020

•

1 601 intervjuer samlades in

•

Population: alla i Sverige 16-80 år

SEGMENTERING
En segmentering delar in populationen i likasinnade grupper. Varje segment har egenskaper
som gör det tydligt särskiljt från andra segment. Faktor- och klusteranalys har använts för att
identifiera grupper med liknande attityder till Covid-19 vilket är grunden för våra Covid segment.

Vill du veta mer om materialet i denna rapport?
Kontakta eva.springmann@kantar.com eller
morgan.sandstrom@kantar.com för att ta reda på mer.

