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En essentiel del af vores hverdag
Kosmetik

Kosmetik er... værdsat af forbrugerne

57%
af de danske forbrugere mener,
at kosmetik og personlige
plejeprodukter er vigtige eller
meget vigtige i deres hverdag.

            af mændene mener, at kosmetik og
personlige plejeprodukter er vigtige eller
meget vigtige i deres hverdag.

af de 18-34 årige 
deler dette synspunkt

Vigtigt Meget vigtigt

og tallet er endnu
højere for kvinder

62%

70%

Mundpleje, kropspleje, hårpleje,
hudpleje – 70% af forbrugerne af
disse produkter tænker på dem
som vigtige eller meget vigtige

44%



En dansk forbruger bruger

...Brugt flere gange om dagen

Over     forskellige
kosmetikprodukter
dagligt

6

       forskellige 
kosmetikprodukter 
ugentligt

11

Kvinder bruger i
gennemsnit
forskellige
kosmetikprodukter
dagligt og       
 ugentligt

8

13

Unge mellem 18-
34 år bruger op
til       forskellige
kosmetik-
produkter om
ugen. 

15

Over 95% af de danske forbrugere identificerer
hudpleje, makeup, kropspleje og hårpleje som
kosmetik og personlige plejeprodukter.

1.

2.

3.

40 % af de danske forbrugere
mener, at deres kosmetik og
personlige plejeprodukter sikrer en
god hygiejne 

For at passe på deres hud og hår

...Brugt af forbrugere

For at have det godt med dem selv

Have det godt
med sig selv

En af de top 3 forklaringer på brug af kosmetik 
og personlig plejeprodukter i alle kategorier

29 % af de 18-34 årige
danske forbrugere
bruger makeup for at
booste deres selvtillid

=
Kosmetik og
personlige
plejeprodukter



af de danske forbrugere
mener, at kosmetik og
personlige plejeprodukter er
vigtige eller meget vigtige for
at opbygge deres selvværd

...er vigtige for sociale interaktioner 

af de danske forbrugere mener, at kosmetik og
personlige plejeprodukter er vigtige eller meget vigtige i
forhold til, hvordan de bliver set af andre, og 46% for
hvordan de selv interagerer med andre 

Kosmetik... ...forbedrer livskvaliteten

48%
af de danske forbrugere betragter
kosmetik og personlige plejeprodukter
som vigtige eller meget vigtige for at
forbedre deres livskvalitet

...øger selvværdet 

42%
Vigtigt Meget vigtigt

41%

Kilde: European Consumer Perception Study 2022 er udarbejdet på vegne af Cosmetics Europe af Ifop i marts 2022. Over 6000 forbrugere
på tværs af ti europæiske lande - Bulgarien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Spanien, Sverige og Storbritannien - er
blevet interviewet via et online spørgeskema. 400 af de 6000 deltagere kom fra Danmark. Respondenterne er repræsentative i forhold til
alders- og kønsfordelingen i landene. 


