
   
FEBRUAR 2018   
 

Forbrugerpanelet om sensitive plejeprodukter 
 

Forbrugerpanelet har i januar 2018 svaret på spørgsmål om plejeprodukter, der 

markedsføres som ”Sensitive” eller til ”sensitive hud” blandt andet hvad deres forventning er 

til sådanne plejeprodukter.  

Resume og konklusioner 
Resume og konklusioner – sensitive produkter  

9 ud af 10 respondenter har lagt mærke til, at nogle plejeprodukter markedsføres med 

anprisningen Sensitive eller Til sensitiv hud.  

Tre fjerdedele af respondenterne, at produkter med den anprisning er udviklet til hud, der let 

bliver irriteret og næsten 3 ud af 5 forventer, at det er uden allergifremkaldende stoffer. 

Næsten 1 ud af 5 respondenter går i høj eller meget høj grad efter produkter med 

anprisningerne Sensitive og Til sensitiv hud.  

4 ud af 5 respondenter synes i ringe grad eller slet ikke, at det er i orden, at plejeprodukter 

med anprisningen Sensitive eller til sensitiv hud indeholder stoffer, der kan give allergi. 

Analysebetingelser 
Forbrugerpanelet er sammensat som et webpanel. Forbrugerpanelets respondenter er 

tilfældigt udvalgt via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger, og 

repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af knap 

3.700 forbrugere. Sammensætningen af respondenterne i forhold til populationen, defineret 

som forbrugere mellem 18 år og 69 år ud fra data fra Danmarks Statistik, kan i nogle 

undersøgelser mangle fuldstændig repræsentativitet. Dette løses ved at foretage en vægtet 

korrektion af stikprøven ud fra relevante baggrundsvariable.  

I denne undersøgelse har 1.137 respondenter besvaret spørgeskemaundersøgelsen helt 

eller delvist. Svarprocenten er 31 %. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og 

alder. 
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Plejeprodukter med anprisningen Sensitive 

Respondenterne blev bedt om at angive, hvorvidt de havde lagt mærke til, at nogle 

plejeprodukter markedsføres med anprisningen Sensitive eller Til sensitiv hud. 

Har du lagt mærke til, at nogle plejeprodukter markedsføres som "Sensitive" eller "Til 

sensitiv hud"? 

 

Figur 1 – Alle 

N = 1115 

 

Som det fremgår af Figur 1, angiver det store flertal af respondenterne (91 %), at de har lagt 

mærke til anprisningen Sensitive eller Til sensitiv hud på plejeprodukter. 

Alle blev herefter spurgt om, hvad de ville forvente af plejeprodukter med disse anprisninger. 

Hvad vil du forvente af et produkt, der markedsføres som "Sensitive" eller "Til sensitiv 

hud"? 

Angiv gerne flere svar 

  

 

Figur 2 – Alle 

N = 1115 
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Næsten tre fjerdedele af respondenterne (74 %) angiver, at de vil forvente, at produktet er 

udviklet til hud, der let bliver irriteret. Lidt mere end halvdelen (57 %) vil forvente, at det er 

uden allergifremkaldende stoffer, mens 41 % vil forvente, at det er uden parfume (Figur 2). 

9 % af respondenterne svarer, at de ikke forventer noget særligt (Figur 2Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.). 

I hvor høj grad går du efter produkter med anprisningen "Sensitive" eller "Til sensitiv 

hud", når du køber plejeprodukter? 

 

Figur 3 – Alle 

N = 1112 

 

Der er en mindre andel af respondenterne, der går efter plejeprodukter med anprisningen 

Sensitive eller Til sensitiv hud. 19 % af respondenterne angiver, at de i høj eller meget høj 

grad går efter produkter med denne anprisning, mens lidt over halvdelen (53 %) angiver, at 

de gør det i ringe grad eller slet ikke. 

Herefter blev respondenterne bedt om at forholde sig til, i hvor høj grad de synes, det er i 

orden at plejeprodukter, der markedsføres som Sensitive eller til sensitiv hud, indeholder 

stoffer, der kan give allergi. 
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Plejeprodukter, der markedsføres som "Sensitive" eller "Til sensitiv hud" indeholder i 

nogle tilfælde stoffer, der kan give allergi. 

 

I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at plejeprodukter, der markedsføres som 

"Sensitive" eller "Til sensitiv hud" indeholder stoffer, der kan give allergi, så længe 

stofferne er tilladte? 

  

 

Figur 4 – Alle 

N = 1112 

 

Som det fremgår af Figur 4, mener 83 % af respondenterne at det kun i ringe grad eller slet 

ikke er i orden at plejeprodukter, der markedsføres som Sensitive eller Til sensitiv hud, 

indeholder stoffer, der kan give allergi. Kun 5 % mener i høj eller meget høj grad, at det er i 

orden (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). 

 

 


